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Lexikon české literatury, jehož první svazek předkládáme veřejnosti, je výsledkem 
dlouholeté lexikografické práce Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, s níž se 
— vedle práce literáméteoretické, literárněhistorické, ediční aj. — už od založení Ústa
vu počítalo jako s jednou ze základních oblastí jeho činnosti. Ve světové vědecké pro
dukci se podoba encyklopedií, v nichž se realizovaly výsledky lexikografické práce, vy- 
hraňuje více než dvě stě let. Počátek této vědecké činnosti můžeme hledat už v Encyklo
pedii aneb Racionálním slovníku věd, umění a řemesel (1751 — 1772), díle koncipova
ném a psaném Diderotem, dAlembertem a dalšími francouzskými vědci a filozofy. 
Základní poslání encyklopedie zůstává od té doby v podstatě stejné: podat snadno po
užitelný přehled o současném stavu vědeckého poznání. Tomuto účelu slouží mohutná 
anglická Encyclopaedia Britannica, francouzské slovníky Laroussovy, německé Brock- 
hausovy a Mayerovy, náš Ottův slovník naučný, velké sovětské encyklopedie z 20. 
a z 50.—60. let našeho století, stejně jako nová Encyklopédia Slovenska a samozřejmě 
i připravovaná všeobecná encyklopedie česká.

Během doby vypracované zásady a formy lexikografické práce, jako alfabetické řa
zení a přehlednost, stručnost a obsažnost hesel, mají neobyčejný význam pro šíření vě
deckých poznatků, pro popularizaci nejrůznějších vědních oborů. Proto má společnost 
organizovaná na vědeckém marxistickém základě o lexikografická díla mimořádný 
zájem. Jedním příkladem za všechny tu může být skutečnost, že jen několik let po pře
konání nejtěžších následků občanské války a intervence, už v roce 1925, přistupuje So
větský svaz k vydávání velké encyklopedie. Tento ediční čin jako by byl konkrétní od
povědí na slova V. I. Lenina, řečená už v roce 1920 mladým komunistům: „Nepotřebu
jeme biflování, musíme však rozvít a obohatit paměť každého, kdo se učí, znalostí 
základních skutečností...“

Rozvoj jednotlivých vědních oborů způsobuje, že množství poznatků a informací ne
ustále roste. Všeobecné encyklopedie dosahují proto obrovských rozměrů, např. Bolša- 
ja sovetskaja enciklopedija má přes padesát svazků. Vznikají proto, a to již poměrně 
dlouhou dobu, speciální jednooborové slovníky. K nim patří i náš Lexikon české litera

tury.
Existence speciální lexikografické práce o české literatuře má své nesporné oprávně

ní. Četba krásné literatury má u nás obrovskou tradici. Historie dosvědčuje lásku na
šich lidí ke knize už v časném středověku, je známo chránění knih v době válek a pro
následování, ale i radost nad vydáním každé české knihy v době obrození. Také boj za 
sociální osvobození je vždy provázen knihou. Proto zaregistrovat nejrůznější údaje 
o české literatuře je i morální povinností socialistické vědy, která má za úkol střežit po
krokové kulturní dědictví v co nejširším rozsahu.

Nelze tvrdit, že v tomto směru nebylo u nás v minulosti nic uděláno; ve všeobecně 
naučných encyklopediích, zvláště v Slovníku naučném F. L. Riegra, v Ottově slovníku 
naučném s jeho pokračováním (Ottův slovník naučný nové doby) nebo v Masarykově 
slovníku naučném, je množství hesel věnovaných literatuře a literárním tvůrcům. Tato 
hesla jsou mnohdy velmi dobré úrovně; jejich autory, např. v Ottově slovníku nauč
ném, byli i F. X. Salda, J. Vrchlický, B. Václavek a další. Avšak pokud jde o speciální 
slovníky literární, je možno mluvit přímo o zaostávání lexikografické práce u nás. Vše, 
co zde bylo z tohoto hlediska vykonáno, jsou vlastně dílčí pokusy jednotlivců, často 
bibliografického rázu. Jedinou pomůckou slovníkového charakteru, která zahrnuje
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českou literaturu v celé šíři a na niž bylo možno navazovat v práci na Lexikonu české 
literatury, je Slovník českých spisovatelů, kolektivně zpracovaný v Ústavu pro českou 
literaturu ČSA V a vydaný v roce 1964.1 tento slovník je však pouze příruční prací asi 
o 700 heslech.

Současná situace i potřeba mluvily ve prospěch slovníku mnohem většího. Byly tu 
možnosti kolektivní práce, kterou poskytují ústavy ČX4K i zkušenosti pracovníků, 
z nichž někteří se již účastnili přípravy slovníku z roku 1964. Česká literatura je velmi 
bohatá a poznání její základny je skutečný zájem současné socialistické společnosti. 
Proto, při zachování výběrového hlediska, bylo rozhodnuto stanovit počet hesel asi na 
3 500 (itedy přibližně na pětinásobek počtu hesel Slovníku českých spisovatelů z roku 
1964), rozšířit oblast osobních hesel o autory dětské literatury a překladatele a zařadit 
i některá hesla věcná, informující o literárních časopisech, almanaších a sbornících, 
o literárních sdruženích, nakladatelstvích a jiných institucích, jak o tom bude ještě řeč 
v další části předmluvy.

U všech naučných slovníků, které se snaží zachytit určitý historický materiál, jsou 
důležitá dvě data, totiž počáteční a závěrečné. Stanovení prvního data bylo v našem 
případě poměrně jednoduché, jsou to historicky zjištěné počátky české literatury. Sta
novení druhého data bylo obtížnější, neboť je nelze libovolně posouvat podle data re
dakční uzávěrky jednotlivých svazků. Přitom je samozřejmé, že se obecný zájem vždy 
koncentruje na dobu nejnovější, na žijící autory. Absolutní respektování tohoto poža
davku nese však s sebou řadu problémů. Zpracování slovníkových hesel současných 
autorů se nutně liší od zpracování hesel starších tvůrců, jejichž dílo je v podstatě uza
vřeno a v mnoha případech i odborně zhodnoceno. Tvorbu žijících spisovatelů nemů
žeme chápat jako uzavřenou (také literatura předmětu tu bývá chudší, často omezená 
jen na recenze). Bylo by zřejmě výhodné, aby slovník současných autorů existoval jako 
autonomní svazek, který by bylo možno vydávat samostatně znovu, eventuálně doplně
ný novými údaji, aniž by bylo třeba vracet se přitom k veškeré literatuře starší. Při roz
vrhu hesláře byl přijat jako horní časový mezník rok 1945, značící počátek socialistic
kého státu a spolu s tím nové etapy socialistické literatury. Do hesláře čtyřsvazkového 
Lexikonu české literatury řadíme jen ty autory, kteří debutovali do roku 1945. (Hesla 
spisovatelů, kteří zahájili literární činnost po tomto roce, obsáhne zvláštní slovník, pro
ponovaný jako samostatné pokračování Lexikonu české literatury.) Obdobnými zása
dami se řídí chronologické rozvržení věcných hesel. Osamostatněním oblasti současné 
literatury lze do značné míry oslabit i disproporce dané postupnými časovými uzávěr
kami jednotlivých svazků celého díla.

Základní uspořádání Lexikonu považujeme za důležité především proto, že toto dílo 
přes výběrovost hesláře není slovníkem příručním ani — obecně řečeno — populari
začním. Účel Lexikonu české literatury je v tomto směru podstatně jiný. Jeho heslář 
i obsah a stavba hesel dávají předpoklady k tomu, aby se mohl stát materiálovou 
i ideovou základnou pro vytváření lexikografických prací dílčího nebo popularizační
ho charakteru.

Vladimír Forst
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OBSAH A FUNKCE SLOVNÍKU

1.0. Úvodní poznámky

1.1. Když vyšel roku 1964 za redakce R. Havla a J. Opelíka Slovník českých spisovatelů (obsahu
jící asi 700 hesel z české literatury od nejstarší po soudobou), byli si jeho tvůrci i kritici vědomi 
toho, že je to sice co do informačního obsahu a způsobu zpracování ojedinělé dílo tohoto druhu 
v naší literární historiografii, ale že nadále trvá potřeba zevrubnějšího slovníku k dějinám české 
literatury. Takovéto dílo naléhavě potřebuje dnešní odborná praxe vědecká, kritická, publicistic
ká, redakční a dramaturgická, vyžadují si ho také nároční čtenáři, zájemci o historii národní lite
ratury. Lexikon české literatury (dále LČL), jehož první díl tu předkládáme, chce této potřebě 
vyhovět.

1.2. Z požadavku na zevrubněji zpracovaný slovník na prvém místě vyplynulo:
a) LČL obsáhne české písemnictví rovnoměrně v celém jeho historickém vývoji, ve všech dru

zích a žánrech, které zahrnujeme v té které době do pojmu česká literatura, a v co nejširším sou
boru jeho tvůrců.

b) Jakožto slovník k dějinám české literatury se LČL orientuje na jejich výchozí empirická da
ta. Pojme je do sebe tím způsobem, že je bude nazírat prostřednictvím individuálních činitelů 
(především tvůrčích osobností); ti budou ve slovníku tvořit základní jednotku uspořádání (slov
níkové heslo).

c) Zpracování jednotlivých hesel bude takové, aby hesla podávala své informace nikoli jenom 
v patřičně uspořádaných údajích bibliografických a biografických, nýbrž spolu s tím i v ucele
ných slovníkových výkladech.

Tyto zásady se staly určujícím východiskem pro stanovení vlastní koncepce díla, jeho určitého 
látkového obsahu i reálné podoby.

1.3. Uvedené zásady zjevně poukazují jednak na některé obecné literárněvědné problémy, které 
bylo nutno z hlediska LČL zvážit, a jednak na některé záležitosti pragmatické, jako jsou např. 
konečné hranice účelnosti faktových informací, jejich dosažitelnost apod. Stanovit vlastní kon
cepci díla, vymezit jeho látkový obsah a vyjádřit direktivy pro jeho reálnou podobu si pak vyžá
dalo:

a) Zpřítomnit si z perspektivy LČL obecnou podobu vztahu mezi tvůrčí osobností a literárním 
vývojem. S ohledem na vymezení látky LČL a na její slovníkové uspořádání věnovat pozornost 
zvláště tomu, že tvůrčí osobnost je sice nejzávažnějším, avšak nikoli jediným individuálním čini
telem literárního vývoje.

b) S přihlédnutím k dnešní literárněhistorické praxi určitě vyjádřit obsah pojmu národní česká 
literatura. Speciálně uvážit, jak dalece musí LČL respektovat značné historické proměny v pojí
mání toho, co patří do celku české literatury, a jak i přitom dospěje k co možná jednotnému 
způsobu ve výběru látky a ve výkladovém postupu.

c) Taxativně zjistit, jak je naše literární dějepisectví připraveno na úkol zpracovat zevrubný 
slovník k dějinám české literatury a co poskytuje daný stav poznání pro realizaci tohoto díla.

Podle těchto hledisek postupuje i následující podrobná zpráva o tom, co je úkolem a předmě
tem LČL a jak toto slovníkové dílo k svému úkolu i předmětu konkrétně přistupuje.

2.0. Vývoj literatury a tvůrčí individuum

2.1. Jedinečná tvůrčí osobnost a obecná nadindividuální řada literatury jsou dva základní fakto
ry, jejichž složitou souhrou a střetáním (ve vzájemně se podmiňujících vztazích, které teoreticky 
zdaleka ještě nejsou plně poznány) se uskutečňuje literární vývoj. Osobnost literárního tvůrce je
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činitelem, který bezprostředně vnáší do literárního vývoje to, co tuto nadindividuální řadu ob
jektivně podmiňuje a ovlivňuje. Tvůrčí individuum vnáší toto vše do vyvíjející se literární řady, 
protože se nejprve v něm samém setkávají a bezděčně i ve vědomém výběru protínají jak vnitř
ní skutečnosti literární (např. tradice, stav a vývojové potřeby literatury, styk s jinonárodními li
teraturami), tak skutečnosti mimoliterární, které vlastní literární vývoj podmiňují nebo naň pů
sobí (sociální a hospodářské poměry, civilizační a kulturní situace, požadavky čtenářského publi
ka apod.). Dějinný vývoj literatury se pak bezprostředně realizuje součinností všech tvůrčích 
osobností právě v literatuře působících, nikoli jen zásluhou silných individualit, jejichž vývojový 
vklad je (alespoň dodatečně) snadno zřejmý.
■ Základním a početně nejvíce zastoupeným typem hesla v LČL je spisovatelská osobnost ja
kožto bezprostřední původce literárně umělecké tvorby. Co možná nejširší výběr odpovídá lite
rárně vývojovému významu, který má v každém historickém údobí souhrn právě působících in
dividuí, a umožňuje alespoň v titulovém výčtu tvorby a v jejích shrnujících charakteristikách 
postihnout (a tímto způsobem utřídit) kvantitativně značnou rozlohu celkové české literární pro
dukce. Počtem pojednávaných individualit a rozsahem faktografie s tím spojené LČL vysoko 
přesahuje možnosti, které má i nej zevrubnější výklad literárních dějin. Tím, že je v LČL základní 
jednotkou výkladu individuum (jako konkrétní lidský jedinec i jako tvůrčí osobnost), představu
je LČL nutný podklad i doplněk souvislého výkladu dějin národní literatury, jehož prvním úko
lem je postihnout obecné literárně vývojové tendence a jejich nadosobní determinaci.
■ Ve starší a obrozenské literatuře rozhoduje o zařazení do hesláře podstatnější uplatnění osob
nosti v dobové literární produkci. Dosavadní nedostatečné odborné poznání méně významných 
osobností, které vstoupily do literatury od 2. poloviny 19. století, způsobilo, že pro jejich zařaze
ní do hesláře musilo být zvoleno většinou mechanické hledisko: minimálně dvě knižně publiko
vaná díla.

2.2. Funkce individua jakožto dynamického činitele, který uvádí v pohyb vývoj literatury, se 
v principu stejně uplatňuje v literatuře všech dob, nezávisle na tom, jak úlohu tvůrce hodnotí je
ho vlastní historické prostředí. Tato funkce se uplatňuje i ve středověku, pro nějž pojem jedineč
né osobnosti existuje v krajně omezené míře. Důsledkem toho je pak častá nevůle středověkého 
autora představovat se v roli tvůrce (anonymita) nebo nezájem pozdějšího publika o individuál
ního původce, eventuálně o nezaměnitelně jedinečnou podobu díla (anonymizace, spojená lec
kdy s textovými úpravami). Anonymní středověké literární dílo přijímáme dnes mimo jiné jako 
znak tvůrčí osobnosti, která dala dílu v české literatuře prvotní podobu, a jako jejího jediného 
reprezentanta.
■ Anonymní středověké literární dílo je jako typ hesla v LČL svým významem na stejné úrovni 
jako heslo autorské osobnosti, a to bez ohledu na žánr a rozsah díla (epos Alexandreida — lyric
ká báseň Dřěvo sě listem odievá). Kritéria pro zařazení do hesláře LČL jsou tu obdobná jako 
pro autorskou osobnost starší české literatury.

2.3. Jednotlivé skladby orální slovesnosti lidové mají také nejprve svého jedinečného původce, 
ale teprve kolektivním přijetím a tradováním dostávají patřičnou uměleckou podobu a stávají se 
součástí folklórního umění. Folklórní skladba (píseň, říkadlo, pohádka atd.) není individuálním 
výtvorem, a pak ani nemůže být znakem jedinečné tvůrčí osobnosti.
■ Lidová slovesnost je prostřednictvím individuálních tvůrců nepostižitelná. Takzvaná kumula
tivní hesla žánrová (např. lidová pohádka fantastická) jsou abstraktní jednotky, a již tím se vy
mykají jednotícímu určení pro typ hesla v LČL. Viz dále též in 3.2.

2.4. Lidský jedinec se leckdy projevuje jako tvůrčí individuum nejen v literatuře, ale zároveň 
i v některém dalším druhu umění, ve vědě nebo v jiné kulturní tvorbě. Přitom uplatnění v litera
tuře může být někdy hlavní oblastí jeho aktivity a tvůrčího přínosu, v jiném případě oblastí ve
dlejší až podružnou.
■ Ú osob, které mají i jinou než jen literární aktivitu, rozhoduje pro zařazení do hesláře výlučně 
to, že také z hlediska literatury představují tvůrčí individualitu, a nikoli to, jaký význam mají ja-
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ko osobnosti jiné kulturní řady. Výkladové partie a faktové údaje, které se týkají jejich činnosti 
a tvorby mimoliterární, uplatňují se v LČL jen v té míře, nakolik je to nutné pro postižení jedno
ty a celistvosti zjevu.

2.5. Překladatel se jako tvůrčí individuum těsně přimyká k autoru původní literatury. Někdy mů
že překladatelská tvorba funkčně zastupovat původní produkci, ve zvláštních případech (např. 
některé obrozenské překlady, Čapkův překlad Apollinairova Pásma) má i prvořadý význam his
toricky vývojový. Překladatel, který literárními díly z jinonárodních kultur podstatně rozšiřuje 
umělecký a hodnotový obzor domácí literatury, působí na ni tím, že přímo do ní vnáší nová kri
téria nebo že se podílí na prosazování určitého uměleckého směru či typu literární tvorby.
■ U spisovatelů, kteří jsou také překladateli, registruje LČL tuto jejich produkci stejně jako pů
vodní dílo. Nadto má LČL v typu autorských hesel i samostatný typ překladatele krásné literatu
ry. Výběr pro heslář LČL se řídí významem překladatelovy tvorby, který je posuzován souběžně 
podle historicky vývojového stavu literatury, hodnoty překládaného díla a umělecké úrovně pře
kladu.

2.6. Literatura jakožto společenský jev nezahrnuje v sobě jenom složku umělecky tvůrčí, ale 
i procesy zveřejnění, recepce a sociálního působení, které se rovněž projevují činností rozličných 
individuí. V celistvosti literárního vývoje se neuplatňuje jako aktivní jedinečný činitel pouze 
tvůrčí individuum autora původní literatury, nýbrž také funkčně odlišná individua další. Mezi ně 
musíme počítat jak osobnosti, jejichž činnost či tvorba je dílem jedné konkrétní lidské osoby (li
terární kritik, vědec a redaktor, tiskař či nakladatel, mecenáš a organizátor literárního života), 
tak i takové jedinečné činitele literárního procesu, kteří mají povahu institucionální. Jsou to hlav
ně spisovatelské a jiné kulturní organizace a sdružení, literární skupiny a společnosti, nakladatel
ství, beletristické, kritické a literárněvědné časopisy, sborníky a almanachy. Všichni tito jedineční 
činitelé jsou také — na svém funkčním místě a v svém kompetenčním dosahu — subjekty, 
z nichž bezprostředně vychází aktivita zasahující (pozitivně i negativně) slovesnou tvorbu, lite
rární dění a život a jejichž prostřednictvím se záměrně i bezděčně uplatňují v literárním vývoji 
nadosobní (ekonomické, společenské, ideové apod.) faktory.
■ Tím, že se v LČL k typům dosud uvedených hesel přiřazuje jako heslový typ literární kritik, 
historik, teoretik i další typy jedinečných činitelů literárního procesu, se důsledně naplňuje úkol 
LČL dosáhnout ve faktech a výkladu výchozí empirická data dějin české literatury. Prostřednic
tvím všech těchto dalších individuálních činitelů je česká literatura představena vskutku jako jev 
společenský, protože se s nimi zachycuje také historie její komunikace a komunikačních forem, 
recepce, hodnocení, sociálního působení, odborného poznávání a uměleckého a stavovského 
sdružování spisovatelů.

2.7. Uvedení jedineční činitelé zastávají v literárním vývoji rozdílné funkce, jejichž celek je his
toricky proměnlivý, jak se proměňují potřeby a možnosti i literatury, i společnosti. Mění se 
ovšem — v souhře historické nutnosti a náhody — také typová podoba oněch lidských individuí 
nebo institucí, které naplňují dané funkce. Někdy se kumuluje více funkcí v jedné osobě (huma
nistický tiskař byl nakladatelem, leckdy i původním autorem, překladatelem, upravovatelem, re
daktorem), někdy je táž funkce přidělena typově rozdílným osobnostem (např. v téže funkci ini
ciátora nového uměleckého směru se mohou setkat kritik, překladatel, kulturní revue a naklada
telství). Obdobně jako autorská osobnost mohou i ostatní jedineční činitelé mít mnohostrannější 
aktivitu než jen literární, a leckdy nutně přísluší do více řad (např. nakladatelství je souběžně jak 
kulturním zařízením, tak hospodářským podnikem). Zvláště u jedinečných činitelů, kteří mají 
institucionální podobu (spolky, časopisy apod.), dostává se leckdy jedna složka do postavení 
složky určující druhou. Např. jako individuální činitel literárního vývoje působí také pravidelná 
literárně kritická příloha politického deníku, která ovšem bývá uvnitř těchto novin složkou de
terminovanou jejich politickým zaměřením a kulturním programem.
■ LČL dále zařazuje do svého hesláře jenom ty individuální činitele, kteří ve větším vývojovém 
úseku představují souvislou řadu (jako je např. nakladatelství nebo literární časopis), nikoli ty,
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jejichž výskyt je v dějinách české literatury ojedinělý (jako je např. mecenáš, literární salón). Vy
brány jsou typy: nakladatel, nakladatelství (ve starším období tiskař), spisovatelská a jiná kultur
ní organizace a sdružení, literární skupina, beletristický, kritický a literárněvědný časopis, sbor
ník a almanach.
■ Z nakladatelů a nakladatelství obsahuje heslář jen ty, v jejichž produkci se výrazně uplatňuje 
česká krásná literatura, eventuálně vědecká a kritická tvorba o ní. Z organizací a sdružení byly 
do hesláře pojaty všechny výhradně spisovatelské a literární, z ostatních se výběr omezil hlavně 
na ty, které buď vydávaly krásnou literaturu, nebo se v nich soustřeďoval literární život (celoná
rodní, krajový). Literární skupiny tvoří samostatné heslo tehdy, jestliže představovaly organizač
ně vyjádřený celek. Ostatní (hlavně generační) skupiny jsou obvykle postiženy prostřednictvím 
kolektivních publikací, v nichž manifestačně vystoupily (májovci v almanachu Máj na rok 1858) 
nebo které je jinak sdružovaly (puchmajerovci v almanachu Sebrání básní a zpěvů). Omezený 
výběr časopisů a sborníků si klade jako minimální požadavek, aby v těchto publikacích byla pů
vodní a překladová beletristická (popř. literárněkritická a literárněhistorická) tvorba rovnocen
nou složkou vedle obsahových složek ostatních, tj. aby nebyla těmito ostatními složkami deter
minována. Stejně jsou hodnoceny pro zařazení do hesláře časopisy pro děti a mládež. Kritický
mi a beletristickými přílohami nebo rubrikami deníků se LČL v samostatných heslech nezabývá, 
protože patřičné slovníkové zpracování této látky není dosavadním odborným výzkumem do
statečně připraveno.

3.0. Národní česká literatura

3.1. Tímto pojmem rozumíme dnes obvykle českou literaturu krásnou, souhrn slovesných umě
leckých děl psaných česky. Představa o umělecké literatuře jakožto o zvláštní řadě, od ostatního 
písemnictví (literatury věcné) odlišené svou estetickou funkcí, je však představa poměrně nedáv
ná, u nás se ustaluje až v polovině minulého století. Pro středověké pojímání tvořila veškerá lite
ratura jeden celek, vnitřně členěný podle krajně odlišného obsahu a určení (náboženská — svět
ská), respektive podle formy a žánru (poezie lyrická, epická a dramatická, próza výpravná, 
historická, řečnická atd.). Středověká česká literární tvorba přitom neměla češtinu jako svůj vý
lučný spisovný jazyk; mezi nejstarší památky vzniklé na našem území a určené domácí kultuře 
patří i díla psaná staroslověnsky a především latinsky. I když se čeština od 13. století postupně 
prosazovala ve všech druzích a žánrech domácí slovesnosti, latina — zůstávajíc univerzálním 
evropským jazykem vzdělanosti a církve — se u nás zvláště v odborné literatuře udržovala až 
do prvních desítiletí 19. století; jako jazyk poezie v podstatě skončila svou funkci v humanistic
kém básnictví. Od 2. poloviny 18. století zhruba do poloviny století následujícího byla jazykem 
české vědy také němčina.

Za renesance se objevuje pojem literatury „zábavné“, užívaný hlavně pro fabulovanou prózu 
světského obsahu, v dnešním slova smyslu uměleckou. V 1. polovině 19. století se již za „zábav
nou“ někdy označuje veškerá umělecká literatura nenáboženského obsahu. Protože se však v té
že době usiluje o vytvoření národní kultury na jazykové bázi české, stmeluje opět jazykové hle
disko českou slovesnou produkci („zábavnou“ i „ponaučnou“, světského i náboženského obsahu) 
do jednoho celku, a tak považuje jungmannovské obrození za „národní literaturu“ souhrn česky 
psaných slovesných děl uměleckých, vědeckých, naukově popularizačních a publicistických, pů
vodních i překladových. V podstatě romantické vyčlenění uměleckého písemnictví z celku litera
tury, které se u nás, jak uvedeno, prosadilo se zpožděním asi od poloviny 19. století, bylo spojeno 
se zásahem do klasicistické hierarchie uměleckých žánrů, se stíráním hranic mezi nimi i se včle
ňováním tzv. periferních útvarů a projevů (včetně folklórní slovesnosti) do krásné literatury. 
Tento poslední proces se ještě mnohostranněji uplatňoval v literatuře 20. století díky jejímu širo
kému pojetí estetična. Tomu odpovídá i dnešní stav, kdy se za součást české krásné literatury 
považují také žánry z pomezí věcné a umělecké slovesnosti, cestopisy, přírodní a jiné črty, eseje, 
reportáže, fejetony a obdobná publicistická próza, memoáry, popularizace odborného poznání 
používající beletristických postupů, literatura faktu, někdy i funkčně specifické žánry, jako je 
rozhlasová a televizní hra, filmový scénář, libreto opery a baletu.
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Pojem české literatury je historicky značně proměnlivý a nepřímo se v tomto procesu odráží 
také její měnící se existenční status. Proměnlivá jsou proto i hlediska (respektive jejich kombina
ce), která se v tom kterém historickém pojetí literatury uplatňují jako určující a vymezující čini
telé: hledisko jednak jazyka, dále druhu, funkce a obsahu, konečně i teritoriálního původu a ur- 
čenosti pro domácí kulturu. Uplatňujeme-li novověký pojem národní české literatury na celý její 
historický rozsah (od 60. let 9. století), je nutno toto dodatečné vymezení přijímat jako uzuální 
kulturní konvenci. Ta vychází z představy o novodobé české literatuře a z odlišných historických 
daností přijímá to, co sice může rozšiřovat, ale co nesmí zásadně narušovat ustálenou představu 
ani o literárnosti, ani o českosti.
■ LČL se v látkovém vymezení dějin české literatury zhruba shoduje s dnešním odborným územ. 
Pro celou historickou rozlohu považuje za základ literaturu z našeho hlediska uměleckou, psa
nou česky a neomezenou ani obsahově (např. náboženská — světská), ani čtenářským určením 
(LČL obsahuje i literaturu pro děti a mládež). Protože se do novodobé krásné literatury zahrnují 
zmíněné pomezní žánry, sleduje LČL jejich tvůrce také ve vzdálenější minulosti a řadí k nim ve 
výběru i obdobné, dobově příznačné zjevy (písmák, rodový a místní kronikář, naivní či „přírodní“ 
básník, autor písňových textů, divadelních výstupů a kupletů apod.). Spisovatelé, kteří jsou výluč
ně autory libret, filmových scénářů, rozhlasových a televizních her, jsou zařazeni do hesláře jen 
tehdy, jestliže tuto tvorbu knižně publikovali. Látkou LČL je pro celou historii také vědecká 
a kritická tvorba, která pojednává o české literatuře a je určena českému prostředí; jazykem lite
rární vědy je do poloviny 19. století i němčina a latina. — Pokud jde o starší českou literaturu 
(zhruba do 2. třetiny 18. století), přihlíží LČL k tomu, že v některých jejích vývojových etapách 
a v některých druhových oblastech je jejím jazykem také latina (výjimečně staroslověnština) 
a že její součástí je i věcná literatura. V tomto starším údobí se tedy heslář autorských osobností 
rozšiřuje o typy, jako je kazatel, kronikář, slovníkář, autor traktátů nebo vzdělávací literatury 
apod. Výběr z věcné literatury se v LČL s postupem literárního vývoje vcelku zužuje; jak dochá
zí ke specializaci ve vědě, ponechává LČL nejprve stranou autory nehumanitních oborů a počí
naje obrozením přihlíží i ze společenskovědní tvorby vedle vlastní literární vědy již jenom k té 
odborné produkci (např. historické, jazykovědné, filozofické), která se přímo účastní literárně
vědného poznání. Tím se LČL liší od staršího, leckde dosud přežívajícího pojetí, které do dějin 
obrozenského písemnictví zahrnuje veškerou českou vědeckou tvorbu.

3.2. Lidová ústní slovesnost představuje vedle umělé (psané) literatury typově zvláštní řadu slo
vesné tvorby. Je těsně spjata s ostatními druhy folklórního umění a tvořivosti a od doby, kdy je 
možno její existenci u nás historicky sledovat, je jako kulturní produkt feudální venkovské po
spolitosti primárně určena tomuto sociálnímu prostředí. Z toho i z jejího orálního charakteru vy
plývá její osobitý žánrový repertoár, zvláštní poetika, tematické a látkové okruhy, odlišné vývo
jové zákonitosti. Mezi ní a umělou literaturou nepanuje ani vztah totožnosti, ani hierarchický 
poměr člena podřízeného k nadřízenému. Protože však obě tyto typově odlišné řady jsou řada
mi umělecké slovesnosti jedné národní kultury, nejsou mezi sebou odděleny nepropustnou hra
nicí a vzájemně se ovlivňují. Předmětem literárních dějin je lidová slovesnost především tehdy, 
kdy se stává součástí krásné literatury buď přímo v podobě písemného záznamu (např. sbírky 
písní), nebo nepřímo jako činitel ovlivňující její ideovost, poetiku, žánrový, látkový a tematický 
výběr apod.
■ Folklórní slovesnost sama o sobě není předmětem LČL (viz též 2.3.). Vstupuje do něho jednak 
prostřednictvím osobností, jejichž umělecká tvorba s ní souvisela nebo které se jí odborně zabý
valy ve vztahu ke krásné literatuře, jednak prostřednictvím sběratelů a vydavatelů (písní, pohá
dek, pověstí aj.), pokud jejich sbírky přímo souvisely s potřebami literárního vývoje a jsou přijí
mány jako součást národního písemnictví.

3.3. Slovenská literatura užívá zhruba do 40. let 19. století jako svého nejfrekventovanějšího spi
sovného jazyka češtiny (bibličtiny). Tento jazykový úkaz mnohdy ještě dále činí obtížným určit 
ve starší literární tvorbě hranici mezi tím, co přísluší výlučně jedné, a co výlučně druhé ze dvou 
blízkých národních kultur. Jako kritérion se v marxistické literární vědě české a slovenské ustáli-
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lo hledisko, že rozhodující je místo autorova působení a určení díla té které kultuře. Z toho dále 
vyplývá, že některé osobnosti (v obrozenské literatuře např. Hromádko, Kollár, Leška) jsou nut
ně vřazovány do obou národních literatur a v těchto kontextech pak rozdílně nazírány.
■ Do hesláře jsou zařazeny ze starší a obrozenské literatury jen ti autoři slovenského původu, 
kteří působili a vydávali svá díla v českých zemích, eventuálně sami je pokládali za součást čes
ké literatury. V pozdějším historickém vývoji jsou autoři českého původu, kteří působili na Slo
vensku a psali výlučně nebo převážně slovenský, považováni za slovenské autory a nejsou poja
ti do hesláře LČL.

3.4. Na našem území vznikala také krásná literatura psaná německy. Již prostřednictvím jazyka 
souvisela s německou, resp. rakouskou literaturou a s jejím vývojovým stavem, potřebami a pub- 
likem. Svým vznikem byla přitom bezprostředně včleněna do kultury českých zemí, její autoři 
ojediněle psali i česky, mezi nimi a českými spisovateli byly někdy blízké osobní i literární vzta
hy a mnohdy — např. v pražské německé literatuře 20. století — se v ní uplatnila domácí temati
ka nebo zřetelně odrážela domácí společenská skutečnost Protože však při konstituování novo
dobé české kultury hrálo podstatnou roli vymaňování z německé sféry a protože národnostní 
útlak (spojený s veřejným nadřazováním němčiny) trval až do vzniku samostatného státu (brzy 
ohrožovaného německým fašismem), nevytvořily se v nové době.za existence německé literatury 
na českém území podmínky pro to, aby byl tento zvláštní celek písemnictví českých zemí zhod
nocen i jako součást české kultury.
■ Vzhledem k úzu i vzhledem k nedostatečnému stavu poznání nepojednává LČL o tvůrcích 
a tvorbě německy psané krásné literatury v českých zemích. Německy psaná část beletristického 
nebo kritického díla českých autorů (např. K. Sabiny, J. E. Vocela) je registrována stejně jako 
česká.

3.5. Pro časové vymezení souhrnného výkladu o dějinách literatury je výchozí hranice vždy dána 
stavem poznání, konečná hranice musí být vždy znovu stanovena. Rozhodování o tom však není 
libovolné. Literární tvorba se stává společenskou hodnotou, tedy i dějinnou skutečností nikoli 
zveřejněním, nýbrž teprve společenským přijetím a působením, a pro literární historii je zřetel 
na tyto objektivní procesy nezbytný. Literární historik, který pojednává o právě vznikající tvor
bě, je sám ještě uvnitř živého dění její recepce, svou individuální konkretizací se na něm aktivně 
podílí a do jeho výkladu se tato jeho osobní situace nutně promítá, obdobně jako se vždy promí
tá do projevu kritikova. Historická fáze, v níž by se literární dějepisec při sledování vývojového 
proudu literatury již dostával — nezávisle na své vůli — do pozice blízké kritikovi, signalizuje 
vždy, že se vývoj blíží k hranici relativně uzavřené dějinné etapy a vstupuje do údobí historicky 
ještě zcela otevřeného. Co po této hranici následuje, liší se od předchozího kvalitou své látky 
a možným způsobem odborného uchopení. Tato hranice je samozřejmě neostrá a její vyjádření 
přesným časovým údajem, pro praxi potřebné, označuje jenom — jako všechna časově určitá 
vyjádření historické periodizace — přibližnou dobu vývojového předělu.
■ První díl LČL sleduje literární tvorbu do roku 1978, další díly pak do příslušně posunutého da
ta své uzávěrky; do hesláře slovníku jsou však zařazeni jen ti spisovatelé, kteří začali knižně 
publikovat před rokem 1945. Tímto časovým vymezením je vytvořen předpoklad pro to, aby se 
do převažujícího sousedství starších autorů a osobností umělecky uzavřených dostávali jenom ti 
další spisovatelé, jejichž tvůrčí profil je v podstatě vyhraněn a jejichž tvorba se alespoň zčásti již 
stala dějinnou skutečností v uvedeném smyslu. Pro literární historiky, teoretiky a kritiky, kteří 
zpravidla vydávají knižní prvotiny později než beletristé, je v LČL rok 1945 hranicí pro jakou
koli formu zveřejnění jejich významnějších, již osobitých prací. Obdobně je rok 1945 časovým 
kritériem i pro zařazení ostatních jedinečných činitelů literárního procesu do hesláře LCL. 
Osobnostem, institucím a publikacím, které vstoupily do literárního života po roce 1945, bude 
věnován — jako pokračování LČL — zvláštní svazek.
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4.0. Stav faktografické připravenosti

4.1. Počátky novodobého (obrozenského) literárního dějepisectví vyznačuje historicky daná nut
nost nejprve evidovat, co všechno bylo vůbec v české literatuře vytvořeno a vytištěno a kdo byli 
její spisovatelé, a snaha představit tyto poznatky ve shrnujících dílech bibliografických a biogra
fických, sahajících až po autorovu současnost Tyto tendence začínají u předchůdců Dobrovské
ho v 70.—80. letech 18. století a jejich časově posledním významnějším projevem je dílo I. J. Ha
nuše z roku 1868 Quellenkunde und Bibliographie der böhmisch-slovenischen Literaturge- 
schichte. V následujícím údobí, zhruba od 70. let 19. století do 40. let 20. století, se stávala 
předmětem souvislého faktografického zájmu už jenom starší česká literatura a také literárně
vědná faktografická kompendia z této doby se vztahují jenom ke starší literatuře. Nedostatek 
takovýchto prací pro novodobou literaturu nahrazovaly (vedle malých slovníčků spisovatelů) 
příručky dějin české literatury. V nich se ovšem výběr knihopisných a životopisných údajů řídil 
hlavně potřebami výkladu a vždy byl omezen tím, o kterých spisovatelích příručka vůbec pojed
návala. Údaje o osobnostech a dílech české literatury obsahují v této době také naučné slovníky 
a dále dílčí bibliografie knižní tvorby a periodik, které ovšem nejsou zaměřeny k potřebám lite
rární vědy, stejně jako různé řady bibliografických soupisů odborné literatury (historické, filolo
gické, folkloristické apod.) zaznamenávající též údaje o literární vědě. Ze zájmu regionálního ne
bo stavovského (učitelé, kněží, lékaři, právníci) vznikala speciální kompendia, obsahující fakto
grafické údaje také o těch spisovatelích, kteří přísluší svým zaměstnáním do takto vymezených 
obvodů. Jednotlivá životopisná pojednání o méně významných, v literárněhistorických příruč
kách neuváděných literárních osobnostech, publikované ponejvíce v časopisech a sbornících, vy
cházela v této době rovněž mnohem častěji z potřeb jiných disciplín (např. vlastivědy) než z po
třeby literární historie. I tu ovšem rozhodovala ponejvíce náhoda, a někteří spisovatelé literatury 
19. století zůstali dodnes natolik stranou, že už známe z jejich lidské osoby třeba jen jméno. 
Vztah k literární faktografii se mění od 50. let 20. století; to se projevilo hlavně jednak v záměru 
systematicky registrovat literárněvědnou produkci otiskovanou po roce 1945, jednak v tom, že 
byl knižně nebo časopisecky publikován větší počet monografických bibliografií spisovatelů 
starších i novějších; obdobné tendence jsou i v nebohemistické české literární vědě a v dalších 
příbuzných disciplínách (v jazykovědě, teatrologii apod.). Retrospektivní faktografická kompen
dia české knihovědy z této doby se týkají hlavně dějin časopisectví. Větší zájem o literární fakto
grafii se však zřetelněji neprojevil v biografii, ani se nezaměřil k tomu, aby byly odstraněny os
tatní obrovské nedostatky, které se minulým zanedbáním nakupily.

4.2. Co bylo až dosud shromážděno z bibliografických a biografických údajů k dějinám české li
teratury, lze podle formy registrace a způsobu zveřejnění utřídit do tří skupin. Ty také předsta
vují tři soubory faktografických zdrojů LČL. Jsou to:

a) publikovaná díla shrnující bibliografické a biografické údaje (4.3.);
b) nepublikované materiálové fondy bibliografické a biografické, uspořádané pro potřeby od

borné praxe (4.4.);
c) v literatuře předmětu rozptýleně publikované dílčí údaje bibliografické a biografické (4.5.).

4.3. Z publikovaných prací shrnujících bibliografické a biografické údaje k dějinám české litera
tury bylo pro potřebu LČL užíváno především těchto děl:

a) Literárněhistorická kompendia, slovníky a předmětové bibliografie: J. V. J. Michl: Ouplný 
literaturní létopis čili Obraz slovesnosti Slovanův nářečí českého ... od léta 1825 až do léta 1837 
1/4 (1839); J. Jungmann: Historie literatury české aneb Soustavný přehled spisů českých..., 2. 
vyd. (1849); A. V. Šembera: Dějiny řeči a literatury české, 3. vyd. (Vídeň 1869); J. Jireček: Ruko
věť k dějinám literatury české do konce 18. věku. Ve způsobě slovníka životopisného a kniho- 
slovného (2 sv., 1875 — 76); J. F. Urbánek: Biografický a bibliografický slovník českých spisovate
lů ... 1800—1910 (2 díly, b. d., 1910); J. Jakubec: Dějiny literatury české 1—2 (1929—34); J. V. 
Novák — A. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob..., 4. vyd. (1936— 
39); J. Kunc: Slovník soudobých českých spisovatelů. Krásné písemnictví v letech 1918—45 (2 
sv., 1945—46); J. Kunc: Slovník českých spisovatelů beletristů 1945—1956 (1957); Dějiny české
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literatury 1 -3, hlavní red. J. Mukařovský (1959—61); Slovník českých spisovatelů, red. R. Havel 
a J. Opelík (1964); Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, zal. A. Truhlář 
a K. Hrdina, pokr. J. Hejnic a J. Martínek (5 sv., 1966 — 82); F. Svejkovský — M. Heřman: Z do
plňkové bibliografie k Dějinám české literatury Jaroslava Vlčka, in J. Vlček: Z dějin — Dějiny 
české literatury 3 (1960); J. Kunc: Česká literární bibliografie 1945—1963 (1966) (3 díly a 2 sv. 
doplňků, 1963—68); O. Balášová — M. Laiske — E. Macek — J. Nečas: Bibliografie české lite
rární vědy 1945—1955. Práce o české literatuře (1964); E. Macek: Z nových prací literárněvěd
ných, Česká literatura 1956—61; Česká literární věda 1961, red. E. Macek, vyd. Ústav pro českou 
literaturu ČSAV pouze pro vnitřní potřebu (1965); Česká literární věda — bohemistika 1962, 
1963 ... až 1968 a 1972, red. E. Macek, B. Mědílek a V. Theimerová-Vladyková (1964—80); J. Vo- 
pravil: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (1973); • O. Pospíšil — V. F. Suk: 
Dětská literatura česká (1924); V. Stejskal: Moderní česká literatura pro děti (1962); O. Chaloup
ka — J. Voráček: Kontury české literatury pro děti a mládež (1979); • J. J. Stankovský: Divadel
ní slovník. Příspěvek k české bibliografii... (1876); B. Menšík: Soupis současné české literatury 
dramatické (b. d., 1909); K. Nosovský: Soupis české literatury dramatické (b. d., 1913).

b) Bibliografické soupisy českých knih, časopisů a historické literatury a soupisy repertoáru: F. 
Doucha: Knihopisný slovník československý aneb Seznam kněh ... vyšlých... od roku 1774 až 
do nejnovější doby (1865); Oesterreichischer Katalog. Verzeichnis aller im Jahre... in Oester- 
reich erschienenen Bůcher und Zeitschriften ..., oddíl 2 — publikace ve slovanských jazycích (s 
obměnami titulů celku i oddílu, Vídeň 1860—1918); Věstník bibliografický, red. F. A. Urbánek, 
1869 — 73; Slovanský katalog bibliografický za rok ..., red. A. Michálek, J. Klouček aj. 
(1877 —81); Urbánkův věstník bibliografický 1880—83; Český katalog bibliografický 1 — 15 
(1889—1903); K. Nosovský — V. Pražák: Soupis československé literatury za léta 1901 — 1925 1. 
Abecední seznam (2 sv., 1931—33); Knihopis českých a slovenských (díl 1: československých) 
tisků od doby nejstarší až do konce 18. století, red. Z. Tobolka a F. Horák (díl 1 o 2 sv., díl 
2 o 9 sv., 1925—67, nedokončeno); Bibliografický katalog ČSR (ČSSR) (od 1953 s podtitulem 
České knihy) 1920, 1921 .. .až 1978; A. Sáňka: České bibliofilské tisky 1-3 (1923-31), 4 (1967, 
zprac. F. Bublá); F. Bublá: České bibliofilské tisky 5 (1971); V. Kudlata-Proboštů: České časopi- 
sectvo 20. věku (1903); I. Kahlig: Katalog veškerého českého časopisectva... (1907); K. Nosov
ský: Soupis českých a slovenských současně vycházejících časopisův... (1909); F. Roubík: Časo- 
pisectvo v Čechách v letech 1848—1862 (1930); F. Roubík: Bibliografie časopisectva v Čechách 
z let 1863 až 1895 (1936); M. Wurmová: Soupis moravských novin a časopisů z let 1848—1918 
(1955); M. Laiske: Příspěvek k Soupisu moravských novin a časopisů z let 1848—1918 (1959); M. 
Laiske: Časopisectví v Čechách 1650—1847 (1959); J. Kubíček — Z. Šimeček: Brněnské noviny 
a časopisy od doby nejstarší až do roku 1975 (1976); Bibliografický katalog ČSSR — Články 
v českých časopisech (od 1953 průběžně); Č. Zíbrt: Bibliografie české historie 1—5 (1905—12); 
Bibliografie české historie za rok 1905, 1906 ..., Český časopis historický 1906, 1907 ...; Slavica 
v české řeči 1 (do r. 1860; 1955); M. Kudělka, Z. Šimeček a kol.: Československé práce o jazyce, 
dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760 (1972); • H. Doležil — A. M. Píša: Soupis 
repertoáru Národního divadla v Praze (1939); M. Laiske: Pražská dramaturgie 1 1762(?)—1843, 
2 1844—1862 (účelový tisk Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1974).

c) Encyklopedie, oborové slovníky, biografické příručky a jiná kompendia: Slovník naučný 
1 — 12, red. F. L. Rieger (1860—74, 1887); Ottův slovník naučný 1—28 (1888—1909); Masarykův 
slovník naučný 1—7 (1925—33); Ottův slovník naučný nové doby 1—6 (12 sv., 1930—43); C. 
Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaisertums Oesterreich 1 — 60 (Vídeň 1856—91); V. 
Kryšpín: Obraz činnosti literární učitelstva českoslovanského za posledních sto let (1885); M. 
Navrátil: Almanach českých právníků (1904); M. Navrátil: Almanach českých lékařů (1913); Ot
tův divadelní slovník (b. d., 1914 —19, nedokončeno); Český slovník bohovědný 1—5, red. J. Tum- 
pach a A. Podlaha (1912—30, nedokončeno); K. Nosovský: Knihopisná nauka a vývoj knihku
pectví československého (1927); J. Volf: Dějiny českého knihtisku do r. 1848 (1926); Kulturní 
adresář ČSR (1934—36); Z. Gintl: Postavy a osobnosti. Seznam životopisů a osobních monogra
fií (1936); K. Kabát: Knihtisk a jeho vývoj v Československu (1936); Československo. Biografie 
1 —3, red. B. Koutník (1936—41); P. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců

14



1—2 a Dodatky (1947 —50, 1955); M. L. Černá: Stručné dějiny knihtisku (1948); Československý 
hudební slovník osob a institucí 1—2 (1963 — 65); K. Chyba: Slovník knihtiskařů v Českosloven
sku od nejstarších dob do roku 1860, příloha sb. Strahovská knihovna 1966 — 76; Dějiny českého 
divadla 1—4, hlavní red. F. Černý (1968 — 83); Kdo je kdo v Československu 1 (1969); V. Ficek: 
Biografický slovník širšího Ostravska (interní tisk Slezského ústavu Čs. akademie věd v Opavě, 
v seš. od 1972); O. Homola: Přehled osob a institucí zajišťujících náklad, výrobu a prodej čes
kých tisků 1—3 (účelový tisk PNP v Praze, 1975 —78); F. Kutnar: Přehledné dějiny českého 
a slovenského dějepisectví 1—2 (1974 —77); • J. Kunc: Kdy zemřeli... (za léta 1937 —74; 5 sv. 
a Dodatek, 1957 —74); V roce ... zemřeli (za léta 1963 — 68 a 1971 —77; vyd. St. vědecká knihov
na Brno, 1969 — 78); Literární pozůstalost (i s tit Písemná pozůstalost; účelová publikace Lit. ar
chívu, 1958—63 NM, od 1964 PNP; v seš. od 1958).
4.4. Nepublikované materiálové fondy bibliografické a biografické, uspořádané pro potřeby od
borné praxe a užívané při přípravě LČL, jsou:

a) Retrospektivní autorská a předmětová časopisecká bibliografie české literatury 
(1775—1945) v bibliografickém oddělení ÚČSL. Zpracování není dosud kompletní, do konce ro
ku 1978 bylo pro tento fond zpracováno celkem 319 titulů časopisů (2 915 ročníků), z toho 51 ti
tulů denního tisku (508 ročníků).

b) Biografický materiál novočeských autorů uložený v bohemistickém oddělení ÚČSL. Nedo
končená a nestejně obsažná excerpce životopisných dat tohoto fondu se týká více než deseti ti
síc autorů.

c) Retrospektivní bibliografie slavik v české řeči (1775—1970), registrující knižní i časopisecká 
pojednání o slovanských literaturách a překlady beletrie ze slovanských jazyků. Fond začal bu
dovat bývalý Slovanský ústav ČAVU, nyní na práci pokračuje oddělení slovanských literatur 
ÚČSL.

d) Katalogy Státní knihovny v Praze a Knihovny Národního muzea v Praze. Bohatství bohe- 
mikálních literárních tisků (knih i časopisů) uložené v těchto knihovnách umožňuje, aby jejich 
katalogy pro LČL suplovaly neexistující knihopis českých tisků od roku 1800 do současnosti 
a aby jejich údaje fungovaly obdobně jako údaje obsažené ve fondech a), b), c), které byly od 
počátku budovány pro potřeby literární vědy.

e) Soupisy, kartotéky a zvláštní fondy PNP v Praze, zejména Literárního archívu.

4.5. Třetím souborem faktografických zdrojů LČL jsou údaje, které jsou rozptýleně publikovány 
v literárněhistorické literatuře knižní i časopisecké, v životopisných článcích a memoárových 
pracích, v jubilejních statích a nekrolozích a v monografických bibliografiích. Pro účely LČL by
ly tyto údaje získávány excerpcí ad hoc zvláště tam, kde výpovědi prvního (4.3.) a druhého (4.4.) 
souboru z různých důvodů nepostačovaly. Vědomosti o těchto údajích byly závislé na znalos
tech literatury předmětu vyplývajících z prvního a druhého souboru a jejich získávání bylo lec
kdy znemožněno nedostupností potřebných publikací.

4.6. Věcné údaje, které poskytly uvedené tři soubory (kompendia, nepublikované materiálové 
fondy, dodatečná excerpce z literatury předmětu), vcelku představují stav faktového poznání, 
z něhož příprava LČL vycházela. Týká se především bibliografických a biografických informací, 
resp. jiných historických dat, která jsou např. v dějinách časopisů, nakladatelství a spolků obdo
bou biografických údajů o spisovatelích.

4.7. Protože k jiným výsledkům dospělo faktové poznávání starší české literatury a k jiným po
znávání literatury novodobé, byl tento stav hodnocen nejprve vzhledem k nárokům, které po té
to stránce kladlo zpracování hesel ze starší české literatury.
■ Dosavadní faktografická připravenost české literární vědy pro hesla ze starší české literatury 
je uspokojivá. Informace obsažené v uvedených třech souborech bylo nutno doplňovat těmito 
údaji: knižní publikace staročeských autorů vydané v jejich době mimo naše území; novodobé 
knižní a časopisecké edice celých staročeských děl a výborů nebo ukázek z nich; novější hlavní 
časopisecká i knižní literatura předmětu publikovaná v zahraničí.
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4.8. U hesel z novodobé české literatury se ukázalo, že se úroveň faktografické připravenosti 
značně liší podle toho, o jaké druhy věcných údajů jde nebo jakým typům slovníkových hesel 
má daný stav poznání sloužit. Možnost odstraňovat jeho nedostatky musela být zvážena nejen 
podle hierarchie závažnosti příslušných dat, ale i podle časových možností a pracovních sil, kte
ré byly při přípravě LČL k dispozici. Vytvořily se tak zhruba tři kategorie.
■ a) Zčásti byl LČL nucen omezit se na to, co poskytuje přítomný stav poznání faktů v svých re
lativně dokonaleji zpracovaných položkách. S výjimkou zjevně potřebných kontrol správnosti 
a úplnosti nebo dílčích rešerší nepostupoval pak již LČL nad ně a nedoplňoval je novou heuristi
kou. Týká se to především těchto druhů údajů: soupis knižní produkce autorovy, znění názvů 
knih a rok jejich vydání; seznam periodických a neperiodických publikací, do nichž spisovatel 
přispíval a v kterých letech; soupis pseudonymů a šifer, jichž spisovatel užíval; výčet autorů ci
zích literatur, z nichž spisovatel překládal pro časopisy; zjištění, zda druhé nebo další vydání be
letristické knihy představuje přepracovanou verzi; rok premiéry dramatu; soupis pouze scénicky 
uvedených a nepublikovaných původních a přeložených dramat autora. — Obdobně přistupoval 
LČL také ke stavu poznání životopisných údajů, jen s tím, že archívní průzkum byl (někdy mar
ně) proveden tam, kde chyběly údaje o narození a smrti a o roku dokončení studií nebo kde se 
tyto údaje v dosavadní literatuře různily.
■ b) Pro hesla typu nakladatel, nakladatelství, časopis, sborník, almanach poskytuje dosavadní 
stav faktového poznání údaje ponejvíce pouze prvotně orientující; pro LČL bylo většinou nutno 
připravit alespoň minimálně ucelený soubor údajů novým materiálovým studiem. (Např. první 
systematický bibliografický průzkum produkce českých nakladatelů a nakladatelství, prováděný 
v PNP, byl zahájen teprve synchronně s přípravou 1. dílu LČL.) Jako nepostačující se ukázala ta
ké dosavadní registrace zahraniční vědecké a kritické produkce pojednávající o novodobé české 
literatuře. LČL se snažil shromáždit alespoň bibliografii knižních publikací tohoto druhu.
■ c) Pro všechny ostatní kategorie a druhy věcných údajů LČL, které zde nejsou uvedeny v a), b), 
byl stav poznání kvalifikován jako vyhovující východisko, jehož data byla často nutno doplnit, 
specifikovat nebo ověřit. Tak byly např. údaje o publikované tvorbě a o literatuře předmětu do
plněny tím, že byla jejich časová řada dovedena až do doby pracovní uzávěrky rukopisu (v 1. dí
lu LČL do r. 1978), fakta o knižně vydaných dílech autora, poskytnutá stavem poznání, musela 
být mnohdy dále specifikována (např. žánrové údaje), k bibliografii uveřejněné korespondence 
nově přistoupily zpřesňující údaje o adresátech a dataci apod.

4.9. I když zpráva o stavu faktového poznání, které měl LČL k dispozici, a schéma uplatněné 
v 4.7. a 4.8. nemohou beze zbytku postihnout všechny jednotlivé konkrétní případy, vyplývá 
z nich přinejmenším přehledný obraz toho, a) jakým způsobem zužitkoval LČL dosavadní stav 
poznání a shromáždil jeho publikačně velmi rozptýlené údaje, b) v čem byl nucen jít nad tento 
stav doplněním údajů nebo vlastním materiálovým studiem a c) v kterých případech nedovolo
valy pracovní možnosti, aby LČL překročil nedostatečnou faktografickou připravenost, a kdy 
vědomě zůstaly jeho informace neúplné. Uvedené zprávy také nepřímo naznačují, že kde si pří
prava hesel LČL vyžadovala koncepční práci výkladovou, poskytla jí k tomu česká literární his
toriografie svými monografickými studiemi podstatnou oporu jen pro dosti omezený soubor 
tvůrčích osobností, které kdy byly v jejím zorném poli. Častější jsou druhé krajní případy, kdy je 
obraz individuální literární tvorby nebo časopisu, organizace apod. v LČL podán a koncipován 
vůbec poprvé.

5.0. Shrnutí a závěrečné poznámky

5.1. Pojetí LČL vychází z toho, že hlavním úkolem díla je poskytovat informace o výchozích em
pirických datech české literární historie v její celé časové rozloze. Na literaturu pohlíží LČL ja
ko na jev společenský, a zahrnuje tedy do pojmu literární historie spolu s dějinami slovesné či 
umělecké tvorby a s dějinami myšlení o literatuře také historii komunikace, recepce, hodnocení,
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společenského fungování a odborného poznávání české beletrie. Při takto určeném předmětu 
organizuje LČL svou informativní výpověď tím způsobem, že svou látku nazírá prostřednictvím 
literárně uměleckých tvůrců i ostatních osobností a individuálních činitelů, kteří se v české litera
tuře uplatnili na příslušných dalších funkčních místech. Základní jednotku uspořádání (slovníko
vé heslo) tvoří vždy individuální činitel české literatury, ať již to je — svým významem i frekven
cí na prvním místě — spisovatel beletrista (a s ním ve starších údobích také anonymní literární 
dílo), nebo jiná tvůrčí osobnost (překladatel beletrie, literární kritik, historik, teoretik a redaktor), 
nebo instituce a kolektivní orgán (nakladatelství, spisovatelská a kulturní organizace a sdružení, 
literární skupina, beletristický, kritický a literárněvědný časopis, sborník a almanach). Pojetí lexi
kální příručky k dějinám literatury jako slovníku individuálních činitelů literárního vývoje (toto 
pojetí je v literárněvědné lexikografii novum) dává dílu koncepční jednotu potřebnou pro jeho 
funkci a určení. Umožňuje obsáhnout výkladem i ve faktografických údajích značnou typovou 
rozlohu a velké množství požadovaných výchozích empirických dat české literární historie, 
a přitom se zabývat látkou přesně vymezenou a přistupovat k ní rovněž co nejvěcněji.

5.2. Prostřednictvím individuálních činitelů literárního vývoje jsou v LČL shrnuty a utříděny úda
je o české literárně umělecké a kritické tvorbě, o její komunikaci, přijetí, hodnocení, poznávání 
a společenském působení. Individuální činitelé dějin české literatury jsou zároveň sami obsahem 
informační funkce LČL. Každé jednotlivé heslo představuje monografický, v sobě uzavřený ce
lek tím, že podává takový soubor věcných údajů a popisných, shrnujících a charakterizačních 
výkladů, který postihuje daný individuální jev jak v jeho jedinečnosti, tak v jeho začlenění do 
dějinných souvislostí a literárně vývojového procesu. Žádoucí vyrovnaností výkladové a biblio
grafické části a jejich vzájemně se doplňujícím vztahem se LČL liší od běžné praxe literárních 
slovníků v zemích našich zeměpisně nejbližších sousedů. Např. současné literární slovníky pol
ské (Nowy Korbut) preferují bibliografickou část, zatímco výkladová část zůstává velmi stručná, 
naproti tomu německé (NDR) a maďarské literární slovníky mají hesla stavěna především na 
výkladové složce a bibliografie je vesměs omezena jen na základní údaje.

5.3. LČL mimo jiné usiluje vyrovnat zpoždění, které v české literární vědě existuje v souhrnném 
zpracování bibliografických a biografických údajů, a s tím také umožnit, aby se do představy 
o tvůrcích české literatury dostal i větší počet jejich jmen. Slovník českých spisovatelů (1964) 
má, jak již bylo uvedeno, asi 700 hesel, přibližně stejný počet hesel má i Kuncův Slovník soudo
bých českých spisovatelů (1945—46), který zahrnuje autory působící v letech 1918—45. Literár- 
něhistorická kompendia, pojednávající o celém rozsahu dějin české literatury, nepracují s větším 
počtem než 1 000 autorů. Např. naše dosud nejobsáhlejší příručka, Přehledné dějiny literatury 
české od J. V. Nováka a A. Nováka (1936—39), připomíná sice poměrně velký počet jmen, avšak 
podrobnější výklad a údaje se týkají sotva jednoho tisíce osobností. LČL má zhruba 3 500 hesel, 
z toho asi 2 700 hesel pojednávajících o osobnostech, a již tím podstatně rozšiřuje faktografic
kou základnu české literární historie.

5.4. Způsobem zpracování usiluje LČL o komplexnost v tom smyslu, že chce ve vymezené oblas
ti plnit svou informační funkci pro předpokládaný různorodý okruh uživatelů soběstačně, bez 
odkazů na další příručky. Je možné, že bude sloužit také odborné praxi zaměřené jinak než lite
rárně. I k této praxi se však obrací jako slovník výlučně literárněhistorický, který nemůže 
a nechce suplovat úkoly jiného kompendia k dějinám české kultury.

5.5. V druzích a úplnosti svých faktografických údajů byl LČL jistě zčásti omezen stavem pozná
ní, z něhož musel vycházet. Tato dosavadní věcná připravenost — byť jakkoli publikačně roz
ptýlená — byla však také prvním předpokladem pro to, aby se k práci na díle tohoto druhu vů
bec mohlo přikročit. Zač autoři LCL takto vděčí svým předchůdcům, chtějí oplácet svým násle
dovníkům, vytvářejíce svým dílem jeden předpoklad pro budoucí kompendia dokonalejší.
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OBSAH A ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH HESEL

Podle svého předmětu se hesla LČL dělí do dvou základních kategorií: jednu tvoří hesla 
osobní (autor a překladatel krásné literatury, literární kritik, historik a teoretik, tiskař aj.), 
druhou hesla věcná (anonymní literární dílo, literární nebo kulturní spolek a organizace, na
kladatelství, beletristický, kritický, vědecký časopis, sborník, almanach aj.). Přestože osobní 
i věcná hesla obsahují údaje různé povahy a rozsahu, směřují k pokud možno jednotnému po
stupu a způsobu uvádění informací. Skládají se ze záhlaví, zahrnujícího titul hesla, základní ča
sové vymezení (v osobních heslech i údaj o místě narození a úmrtí) a stručnou orientační charak
teristiku, z výkladové pasáže a většinou také z relativně samostatné bibliografické části.

Záhlaví

a) K titulu hesla. Název osobních hesel tvoří zpravidla jméno, jímž autor podpisoval své lite
rární práce a pod nímž je nejčastěji uváděn v odborné literatuře. Jestliže tedy používal pro celé 
své dílo literárního jména (pseudonymu), které se zcela vžilo, není názvem hesla autorovo ob
čanské jméno. Občanské jméno však zůstává základním titulem hesla v případech, kdy vžité lite
rární jméno pokrývá jen část autorova díla (Vladimír Drnák — Jan Václav Rosůlek) nebo přistu
puje k občanskému jménu jako stálý přídomek (Václav Beneš Třebízský). V obou těchto přípa
dech, stejně jako v případech provdaných autorek (Marie Pujmanová-Hennerová), užívá LČL 
pro orientaci odkazových hesel. Bez nich se neobešla ani evidence autorů a anonymních děl star
ší české literatury (latinská a česká verze osobních jmen a názvů děl, rozkolísaný úzus v citacích 
autorů podle příjmení či přídomku aj.); u některých památek starší české literatury byl jako titul 
základního hesla volen incipit. Za titul věcných hesel z novější české literatury je zásadně voleno 
frekventovanější anebo (jestliže se oficiální název dané instituce či periodické publikace postup
ně měnil) nejnovější pojmenování (např. Národní muzeum, Časopis Národního muzea; dřívější 
názvy jsou v hesláři zachyceny formou odkazů).

b) K místním údajům. Místa na území ČSSR (od konce 18. století) určujeme v první řadě histo
ricky adekvátním názvem obce (tištěn kurzívou); pokud byla obec přejmenována nebo přičleně
na k jiné obci, zachycujeme dnešní stav v závorce; jako základní pramen sloužily Retrospektivní 
lexikon obcí ČSSR 1850—1970 (1978) a Statistický lexikon obcí CSSR 1974 (1976). Pro orientaci 
jsou jména menších obcí zpravidla určena nejbližším větším nebo známějším místem; stejně po
stupujeme při shodných názvech více obcí. (Ve výkladové pasáži pak uvádíme místní jména — 
včetně názvů menších lokalit i větších územních celků — vesměs v jejich dobové podobě a zpra
vidla je nepřičleňujeme k dnes platným správním celkům. Obdobně zachováváme dobový úzus 
i v záhlaví hesel ze starší české literatury.) Podoba místníchjmen v zahraničí se převážně řídí 
současným územ; pokud jde o jejich zčešťování, navazuje LČL na praxi čtyřdílného Příručního 
slovníku naučného (1962—67); jméno místa je v závorce doplněno údajem o zemi, příp. o státu, 
k jehož území náleží dnes.

Výkladová pasáž

První oddíl této pasáže obsahuje chronologicky postupující výklad o životě (osobní hesla) ne
bo o genezi a vývoji (věcná hesla) daného jevu; přihlíží přitom i k jeho mimoliterárním souvis
lostem. V heslech časopisů (i některých dalších publikací) jsou z praktických důvodů v úvodu to
hoto oddílu shrnuta základní bibliografická data: titul a podtitul, redaktor (event. hlavní spolu
pracovníci), majitel a vydavatel, periodicita, příp. přílohy.

Další odddíl výkladu obsahuje vlastní literární charakteristiku jevu; jejím minimálním cílem 
(na který se omezujeme u jevů málo známých a dosud neprozkoumaných) je žánrový a tematic-
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ký popis; existují-li k tomu předpoklady, je tento popis doplněn dalšími hledisky, především kon
krétním začleněním jevu do literárního procesu. V rozsahu této části — tj. v zevrubnosti literární 
charakteristiky — se uplatňuje zřetel k významu daného literárního jevu.

Bibliografická část

Rozsah i vnitřní členění se řídí povahou shrnutých informací. Nejrozsáhlejší a nejdiferencova
nější bibliografické údaje obsahují většinou osobní hesla; zejména k některým věcným heslům 
byl bibliografický materiál natolik kusý, že bylo účelnější zahrnout všechny faktografické údaje 
do výkladové pasáže.

Rubrika PSEUDONYMY, ŠIFRY obsahuje soupis autorových pseudonymů a šifer, uspořáda
ných abecedně podle mechanického sledu písmen. Obrazové šifry uvádíme jen ve výběru, orien
tovaném na nejdůležitější a v autorově publikační činnosti nejfrekventovanější značky. Ve 
zvláštních případech jsou jednotlivé pseudonymy a šifry opatřeny anotací, která blíže určuje 
místo nebo dobu jejich používání. Základním východiskem rubriky byla publikace J. Vopravila 
Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (1973).

Rubrika PŘÍSPĚVKY in registruje v abecedním pořadí názvy periodik, almanachů a sborní
ků, do nichž autor přispíval nebo v nichž byly po jeho smrti poprvé otištěny některé jeho práce. 
Názvy publikací jsou doplněny (existují-li bibliografické podklady) informací o letech nebo 
o počátečním roce přispívání, ve výjimečných případech také o druhu příspěvků nebo o jednotli
vých zvlášť významných příspěvcích.

Rubrika KNIŽNĚ obsahuje přehled autorových vlastních publikací mimo bibliofilie a soukro
mé tisky (ty LČL registruje jen v případech, že obsahují práce, které jinak knižně nevyšly). Ná
zvy publikací jsou zde citovány v originální podobě (na rozdíl od výkladové části, v níž se někdy 
užívá uzuálních českých verzí cizojazyčných titulů), a to s případnou transliterací nebo pravopis
nou úpravou podle běžných edičních zásad. Původní formální úpravu titulních listů nezachová
váme; údaje provázející vlastní titul díla („napsal“, „přeložil“, „sestavené od“ aj.) reprodukujeme 
jednotným způsobem. Tituly uvádíme většinou v plném znění (krácení některých obšírných či ví- 
cedílných názvů je vyznačeno třemi tečkami), zpravidla bez podtitulů, v chronologickém pořadí 
podle prvního vydání. Místa vydání se obecně uvádějí jen u děl vyšlých mimo území dnešní ČSR, 
u děl starší české literatury se uvádějí i místa na našem území mimo Prahu. Vročení se řídí titul
ním listem, případně tiráží; knihy bez vročení jsou anotovány zkratkou b. d., která je pokud mož
no doplněna datem zjištěným a ověřeným podle jiných pramenů. V soupisu autorovy původní 
beletrie a prací o literatuře jsou kromě prvních vydání připomenuta ta další vydání, v nichž sám 
autor podstatně zasáhl do struktury díla, a nejdůležitější kritické nebo podrobně komentované 
edice. (Celkový počet vydání se kromě zcela ojedinělých výjimek neuvádí.) V případech, kdy au
tor opakovaně měnil skladbu určitých souborů (většinou povídkových), je každý z nich zazna
menán samostatně pod svým titulem se stručnou anotací o provenienci a skladbě celku. Značkou 
nebo slovně je u původních děl vyznačen i žánr, pokud nevyplývá přímo z názvu. U divadelních 
her (mezi něž se bez zvláštního odlišení zahrnují i hry loutkové) bývá rok knižního vydání podle 
možností doplněn (existují-li bibliografické podklady) i letopočtem premiéry. V zásadě chrono
logicky je uspořádán i soupis knižně vydaných překladů; tituly překladů z díla téhož spisovatele 
jsou řazeny za sebou. Transkripce a pravopis jmen cizích autorů jsou přizpůsobeny dnešnímu 
úzu; v ruských jménech převádíme azbuku do latinky podle zásad tzv. běžného přepisu; jména 
cizích ženských autorek citujeme v bibliografické části (v souladu s Pravidly jmenného katalogu, 
2. opr. a doplň, vyd. 1969) v nepřechýlené podobě. Oddíl Ostatní práce uvádí jmenovitě jen díla 
z oboru společenských věd; z jiných oborů, daných většinou autorovou občanskou profesí, vy
jmenovává jen vybraná základní díla, ostatní publikace charakterizuje globální informací. Oddíl 
Výbory neregistruje publikace charakteru školních příruček, stručných výborů pro mládež a pří
ležitostných tisků. V přehledu souborných vydání se na rozdíl od ostatních oddílů uvádějí i na
kladatelství; jednotlivé záznamy bývají mimoto doplněny upozorněním na práce, jež byiy v tom 
kterém souboru zveřejněny v knižní podobě poprvé.
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Rubrika SCÉNICKY registruje původní a přeložené hry, které nebyly publikovány knižně.
Rubrika KORESPONDENCE podává chronologický přehled časopisecky i knižně vydaných 

dopisů psaných autorem. Byl-li některý už tištěný soubor korespondence vydán v novější nebo 
úplnější edici, uvádí se jen toto novější vydání.

Rubrika REDIGOVAL je při větším množství údajů tříděna podle druhů publikací (periodika, 
sborníky, knižnice), doba redigování se udává v letopočtech (ne podle ročníků publikací). Pokud 
není údaj o redaktorství výslovně uveden v dané publikaci, jsou informace o autorově působení 
v redakcích novin, časopisů aj. obsaženy v životopisném oddílu výkladové pasáže. Členství v re
dakčních radách (i když je bibliograficky doloženo) neregistrujeme.

V heslech z oblasti starší literarury byly navíc zařazeny rubriky RUKOPISNĚ a EDICE; dru
há z nich zahrnuje mj. i soupis korespondence.

Rubrika BIBLIOGRAFIE registruje (v osobních i věcných heslech) tiskem vydané i formou 
účelových publikací rozmnožené bibliografické soupisy, pokud obsahují více údajů než rubrika 
KNIŽNĚ. Existuje-li takových soupisů víc a zahrnují-li novější z nich všechny údaje soupisů 
starších, uvádí se většinou jen práce poslední jakožto materiálově nejúplnější. Ze souhrnných bi
bliografických soupisů odkazuje LČL jen na jednotlivá čísla Knihopisu českých a slovenských 
tisků od doby nejstarší až do konce 18. století (1925 —67), který obsahuje podrobnější údaje, než 
mohou uvést hesla LČL.

Rubrika LITERATURA je v osobních i věcných heslech rozčleněna do dvou chronologických 
řad. První z nich uvádí soupis samostatných knižních monografických publikací (včetně publika
cí vyšlých v cizině). Druhá pak podává výběr z ostatní odborné a kritické literatury věnované 
danému předmětu; zaznamenává studie vydané v časopisech a sbornících, ucelené partie obsaže
né v publikacích širšího tématu, vybrané recenze, kritiky, polemiky, nekrology, předmluvy, do
slovy apod. (Pro nesoustavnost bibliografických informací se tu neuvádí zahraniční a zpravidla 
ani regionální literatura předmětu.) Časově a tematicky shodné příspěvky z periodik (recenze té
hož díla, diskuse, polemiky, nekrology, jubilejní stati) jsou většinou shrnovány do ucelených, 
společnou anotací opatřených sérií bibliografických záznamů; v těchto a podobných případech 
pak často vynecháváme i tituly jednotlivých článků, pokud jsou dostatečně určeny ostatními bib
liografickými údaji (datum v denním tisku, stránka). Vročení periodických publikací se datuje ka
lendářním rokem, ne pořadovými čísly ročníků. V rubrice se neuvádějí základní biografické a bi
bliografické příručky a speciální i všeobecně naučné slovníky, které představují pro LČL jeden 
z fondů jeho informací a na něž upozorňujeme na jiném místě předmluvy. Necitujeme rovněž 
syntetizující literárněhistorická díla, k nimž se přihlíželo při koncepčním i faktografickém zpra
cování výkladových i bibliografických částí jednotlivých hesel (Literatura česká devatenáctého 
století 1—3, 1. vyd., 1902—07, J. Král: Česká prozódie 1, 1909; M. Hýsek: Literární Morava v le
tech 1849—1885,1911; R. Jakobson: Základy českého verše, 1926; J. Vlček: Dějiny české literatu
ry 1 —2,5. vyd., 1960; aj.). Výjimečně jsou v heslech ze starší české literatury jmenovány práce: J. 
Jireček: Rukověť k dějinám literatury české... (1875—76) a Rukověť humanistického básnic
tví... (1966 — 73), které mimořádným množstvím konkrétních informací sloužily přímo jako zá
klad některých hesel.
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ZNAČKY, ZKRATKY
(Ustálené nebo z kontextu jednoznačně srozumitelné zkratky neuvádíme)

* narození D,DD divadelní hra, div. hry
† úmrtí E, EE esej, eseje
+ práce téhož autora ed. editor, vydavatel, pořadatel;
—► přetištěno v publikaci edice
◄— přetištěno z publikace F,FF . fejeton, fejetony
■ ■ ohraničení série monotema FRB Fontes rerum Bohemicarum

tických bibliografických zá GBM Gesellschaft des vaterlándi-
znamů schen Museums in Böhmen

■ předěl mezi bibliografickými HD Host do domu
rubrikami in obsaženo ve ...

AFP Ostrava Acta facultatis paedagog. Jahrbůcher BM Jahrbůcher des böhmischen
Ostraviensis Museums...

AFPUŠ Prešov Acta facultatis philosophi- kal. kalendář
cae Universitatis Šafarika- KČSN Královská česká společnost
nae nauk

alm. almanach KM Kritický měsíčník
an. anonymně, anonym Knihopis Knihopis českých a sloven
AUC Praha Acta Universitatis Carolinae ských tisků ... do konce
AUP Olomouc Acta Universitatis Palackia- 18. století (1925-67)

nae KP (F. X. Šalda:) Kritické projevy
B, BB báseň, básně LA Literární archív (Knihovny
b. d. bez data NM, PNP)
b. m. bez údaje místa LF Listy filologické
čas. časopisecky, časopis LidN Lidové noviny
ČAVU Česká akademie LitN Literární noviny

pro vědy, slovesnost a umě LUK Listy pro umění a kritiku
ní, Česká akademie věd ml. 1. mladší; 2. (dílo pro ml.:)
a umění děti a mládež

ČČH Český časopis historický MS1R Moravskoslezská revue
ČČM Časopis Českého muzeum ND Národní divadlo

(muzea), Časopis Muzea NL Národní listy
Království českého (do NM Národní muzeum
1922) NO Národní osvobození

ČL Český lid NP Národní politika
či. článek NŘ Naše řeč
ČLit Česká literatura NŽ Nový život (1949—59)
ČMF Časopis pro moderní filolo P,PP próza, prózy

gii, Časopis pro moderní fi PL Právo lidu
lologii a literatury PPB Památník Petra Bezruče

ČMM Časopis Matice moravské PNP Památník národního písem
ČNM Časopis Národního muzea nictví

(od 1923) R román
ČSAV Československá akademie ref. referát, referáty (o díle)

věd RK Rukopis královédvorský
ČsČH Československý časopis his rkp. rukopisně, rukopis

torický RKZ Rukopis královédvorský
ČSPS Časopis Společnosti přátel a Rukopis zelenohorský

starožitností českých Rp, RpRp reportáž, reportáže
d. díl RP Rudé právo
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Rukověť (J. Jireček:) Rukověť k ději SPI Plzeň Sborník pedagogického in

RZ

nám literatury české do kon
ce 18. věku
Rukopis zelenohorský

SPPF Ostrava
stitutu v Plzni
Sborník prací pedagogické 
fakulty v Ostravě

ř.
s.

SaS

řada
1. stránka; 2. (v lat názvech:) 
sanctus
Slovo a slovesnost

SPPI Gottwaldov Sborník prací Pedagogické
ho institutu v Gottwaldově

SVPŠ Plzeň Sborník Vyšší pedagogické 
školy v Plzni

sb. sborník, publikace s kolek
tivním autorstvím

SVŠP Olomouc Sborník Vysoké školy peda
gogické v Olomouci

sep.
SLit

separátní vydání 
Slovenská literatura

SVŠP Praha Sborník Vysoké školy peda
gogické v Praze

SISb Slezský sborník ŠZáp Saldův zápisník
SPFF Brno Sborník prací filozofické fa

kulty brněnské univerzity
t. r.
UK

téhož roku
Univerzita Karlova

SPI Olomouc Sborník Pedagogického in
stitutu v Olomouci

VVM Vlastivědný věstník morav
ský

ŠIFRY AUTORŮ HESEL
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b§.............................
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eh ..........................
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eP ..........................
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jb.............................
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jh.............................
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sm..........................
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zdt..........................
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Michaela Nondková 
Mojmír Otruba 

Marie Orlová 
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Pavel Koukal 
Pavel Pešta 
Petr Šisler 

Pavel Vašák 
Rudolf Havel 
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Zina Trochová 
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Abhandlungen

Abhandlungen der Königlichen böhmischen 
Gesellschaft der Wissenschaften

1775-1892

Periodický sborník, první vědecký časopis v Če
chách, který byl kolektivním publikačním orgánem 
členů pražské vědecké společnosti. V své historické 
a přírodovědné části (a také v pozdější filologické) 
pojednával především o domácí problematice a té
měř od počátku obsahoval i studie týkající se dějin 
české literatury.

Titul: (prvotní verze) 1775—84: Abhandlungen einer 
Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der 
Mathematik, der vaterlándischen Geschichte und 
der Naturgeschichte; (tzv. 1. řada — 1. Folge) 
1785—89: Abhandlungen der Böhmischen Gesell
schaft der Wissenschaften, auf das Jahr...; (tzv. 2. 
řada) 1790—98: Neuere Abhandlungen der K. böh
mischen Gesellschaft der Wissenschaften; (tzv. 3. řa
da) 1802—23: Abhandlungen der Königlichen böh
mischen Gesellschaft der Wissenschaften; (tzv. 4. řa
da) 1824—36: Abhandlungen... der Wissenschaften. 
Neue Folge; (5. a 6. řada) 1837-66 a 1867-84: Ab
handlungen .. .der Wissenschaften. 5. (6.) Folge (od 
1882, sv. 11 a 12, s paralelním tit. Pojednání Králov
ské české společnosti náuk); (7. řada) 1885—92: Ab
handlungen der Classe fůr Philosophie, Geschichte 
und Philologie der Königlichen böhmischen Gesell
schaft der Wissenschaften — (paralelní tit.) Rozpra
vy třídy pro filozofii, dějepis a filologii Královské 
české společnosti náuk. — Redaktor: 1775 —84 I. 
Born; od 1785 trvale bez redaktora.— Nakladatel: 
1775-84 W. Gerle, Praha; 1785-89 K. S. Walther, 
Praha a Drážďany; 1790 v komisi knihkupce J. V. 
Degena, Vídeň (nákladem akcionářů z řad členů 
KČSN); 1795 J. G. Calve, Praha; od 1798 trvale ná
kladem KČSN, některé ročníky byly v komisi růz
ných knihkupců.— Periodicita: (prvotní verze) 6 sv. 
1775-84: 1. sv. 1775, 2. sv. 1776, 3. sv. 1777, 4. sv. 
1779, 5. sv. 1782, 6. sv. 1784; (tzv. 1. řada) 5. sv. 
1785 —89: 1. sv. na rok 1785, 1. část (s vročením 
1785), 2. sv. na 1785, 2. část (1786), 3. sv. na 1786 
(1786), 4. sv. na 1787 (1788), 5. sv. na 1788 (1789); 
(tzv. 2. řada) 3 sv. 1790-98: 1. sv. 1790, 2. sv. 1795, 3. 
sv. 1798; (tzv. 3. řada) 8 sv. 1802 — 23: 1. sv. za léta 
1802—04 (s vročením 1804), 2. sv. za 1805 — 09 
(1811), 3. sv. za 1806-11 (1814), 4. sv. za 1809-13
(1814), 5. sv. za 1814-17 (1818), 6. sv. za 1818-19
(1820), 7. sv. za 1820-21 (1822), 8. sv. za 1822-23
(1824); (tzv. 4. řada) 5 sv. 1824-36: 1. sv. za léta 

1824 — 26 (s vročením 1827), 2. sv. za 1827 — 30 
(1830), 3. sv. za 1831-32 (1833), 4. sv. za 1833-36 
(1837), 5. sv. za 1836 (1837); (5. řada) 14 (15) sv. 
1837-66 (a 1878): 1. sv. za léta 1837-40 (s vroče
ním 1841), 2. sv. za 1841-42 (1843), 3. sv. za 
1843-44 (1845), 4. sv. za 1845-46 (1847), 5. sv. za 
1847 (1848), 6. sv. za 1848-50 (1851), 7. sv. za 
1851-52 (1852), 8. sv. za 1852-54 (1854), 9. sv. za 
1854-56(1857), 10. sv. za 1857-59 (1859), 11. sv. za 
1860-61 (1861), 12. sv. za 1861-62 (1863), 13. sv. za 
1863-64 (1865), 14. sv. za 1865-66 (1866), dodateč
ně za 15. sv. s vročením 1878 označeno dílo V. V. 
Tomek: Základy starého místopisu pražského,
1866 —75; (6. řada) 12 sv. 1867 — 84: 1. sv. za rok
1867 (s vročením 1868), 2. sv. za 1868 (1869), 3. sv. za 
1869 (1870), 4. sv. za 1870 (1871), 5. sv. za 1871-72 
(1872), 6. sv. za 1873 (1874), 7. sv. za 1874 (1875), 
8.sv. za 1875-76 (1877), 9. sv. za 1877-78 (1879), 
10. sv. za 1879-80(1881), 11. sv. za 1881 —82 (1882), 
12. sv. za 1883-84 (1885); (7. řada) 4 sv. 1885-92: 
1. sv. za léta 1885—86, fakticky 1885 —87 (s vroče
ním 1886, vyšlo 1887), 2. sv. za 1887 — 88 (1888), 3. sv. 
za 1889-90 (1890), 4. sv. za 1890-91 (1892).

Sborník byl v své první verzi (s něm. tit. Po
jednání soukromé společnosti v Čechách pro 
pěstování matematiky, dějepisu vlasti a příro
dovědy) založen jako periodická publikace, 
v níž předkládala veřejnosti nejzávažnější 
práce svých členů soukromá společnost nauk, 
volné sdružení pražských učenců první osví
censké generace. Když se z tohoto sdružení 
ustavila 1784 Česká společnost nauk (od 1790 
užívající názvu Královská česká..., zkratka 
KČSN), staly se A. jejím orgánem. Jednotlivé 
časově následné řady A., v nichž jsou svazky 
vždy znovu číslovány od č. 1, zhruba odpoví
dají časovým fázím v dějinách KČSN. Od 
1837 (1841) jsou A. na titulu označeny jako 5. 
(a pak další) řada (5. Folge) a podle tohoto ur
čení byly v bibliografických soupisech doda
tečně označeny i předchozí řady jako 1.—4.; 
prvotní A. soukromé SN nejsou do toho poja
ty. Od počátku byly A. zamýšleny jako ročen
ka, pravidelné vydávání jednoho svazku ročně 
se však málokdy uskutečnilo, i když byl tento 
požadavek vložen již do stanov ČSN; nepravi
delnost ve vydávání byla většinou způsobena 
hospodářskými nebo organizačními potížemi, 
nikoli nedostatkem příspěvků. Od 1802 (od 
tzv. 3. řady) byly jednotlivé stati vydávány 
hned po schválení k tisku separátně (s vlast
ním titulem a stránkováním, s vročením sku
tečného roku vydání a s označením, že je stať 
určena pro A.) a teprve dodatečně, obvykle po
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několika letech, byl soubor těchto separátů 
doplněn úvodními zprávami o KČSN a shrnut 
do jednoho svazku A., který má své vročení 
jako sborník a je obvykle označen jako Pojed
nání ... za léta... (za rok...). Stati tak mnoh
dy mívají dvojí rozdílné vročení, jedno dřívější 
jako separát, druhé pozdější jako součást 
svazku A.; v bibliografických soupisech jsou 
pak tyto stati někdy uváděny jako samostatné 
knižní publikace, někdy jako příspěvky v A., 
někdy jako obojí. 1885 — 92 vycházely A. (7. 
řada) paralelně jako dva časopisy, jeden určen 
třídě pro filozofii, historii a filologii, druhý tří
dě matematicko-přírodovědné. (Někdy jako 8. 
řada A. označované Rozpravy Královské čes
ké společnosti nauk — Travaux de la Société 
des Sciences de Bohéme, vydávané ve dvou 
oddílech od 1925, jsou knižní řada samostat
ných vědeckých monografií, nikoli sborník.) 
Funkci A. jako periodického, jednou ročně vy
dávaného sborníku statí převzal Věstník 
KČSN, vycházející od 1888 a rozdělený do 
dvou řad podle dvou tříd KČSN. — Prvotní 
verzi A. založil, zpočátku financoval a redigo
val I. Born, organizátor soukromé SN; od 4. 
sv. (po Bornově odchodu do Vídně 1776) byl 
nejspíše jejich faktickým a nejmenovaným re
daktorem Jan Mayer. Jako sborník (K)ČSN 
nemají A. redaktora, o přijetí práce rozhodo
vala po přednesení stati schůze společnosti 
(resp. její sekce), později se o přijetí k tisku 
jednalo na základě 2 posudků vypracovaných 
členy společnosti, od 1860 neprocházely práce 
řádných členů tímto posudkovým řízením. 
O vnější stránku tisku a vydání pečoval podle 
rozhodnutí společnosti její sekretář. A. sou
kromé SN vycházely v osmerkovém formátu 
o 350—400 str., 1. řada A. v kvartovém formá
tu o větším počtu stran (nejvíce 650, nejméně 
420), 2. řada má rovněž kvartový formát a ne
stejný počet stran (389, 229, 266), 3. a 4. řada 
mají opět osmerkový formát a rozsah zhruba 
100 tiskových archů, od 5. řady vycházejí A. 
v kvartovém formátu a jsou tištěny latinkou 
místo dřívější fraktury. A. soukromé SN vy
cházely v nákladu asi 1 tisíc výtisků, počínaje 
1. řadou byl náklad 500, 1850 zvýšen na 550. 
Z toho dostával autor od 1802 (tj. od doby, 
kdy A. byly publikovány jako „soubor separá
tů“) 400 výtisků své práce jakožto honorář (od 
1818 350 výtisků). Od 1862 mohl autor místo 
toho dostat peněžitý honorář a 50 výtisků, 
a protože většina autorů volila tuto možnost, 

náklad klesl na 250, od 1869 byl 300, od 1876 
400 výtisků (z toho pro autora 25). — Vědecké 
stati jsou v průběhu vydávání A. rozličně se
stavovány co do pořadí podle oborů, někdy 
podle členství autorů (např. v 1. řadě jsou pří
spěvky nečlenů ČSN tištěny před příspěvky 
členů). A. soukromé SN mají (kromě 4. sv.) 
předmluvy, od 1. řady jsou svazky A. zahájeny 
přehlednou zprávou o činnosti, seznamem čle
nů společnosti, nekrology apod. Autory zpráv 
o činnosti („dějin společnosti“) jsou mj. J. Dob
rovský, B. Bolzano, F. Palacký; někdy jsou 
zprávy nahrazeny výpisy z protokolů, od 1876 
vycházejí v samostatné ročence. 1840—58 
jsou v úvodních partiích A. otiskovány zprávy 
o zasedání sekcí obsahující také výtahy kona
ných přednášek; od 1859 jsou tyto informace 
tištěny ve zvláštním periodiku Sitzungsberich- 
te der Königlichen böhmischen Gesellschaft 
der Wissenschaften (od 1873 s paralelním čes. 
tit. Zprávy o zasedání...).

Osobitý přínos české kultuře znamenaly A. 
v své osvícenské éře: shromažďovaly přední 
představitele vědy české (ve smyslu teritoriál
ním), orientovaly se v neteoretických disciplí
nách na domácí látku a problematiku a posky
tovaly nové vědě, jejíž oborová specializace 
nahradila již neúnosný dřívější polyhistoris- 
mus, možnost vzájemné konfrontace a příleži
tost vyjádřit společné cíle poznávací i spole
čensky funkční. Byly adresovány širšímu čte
nářskému kruhu než pouze odborníkům; je to 
vyjádřeno i tím, že jsou publikovány německy 
(latinské příspěvky některých autorů byly pro 
tisk přeloženy do němčiny), tedy jazykem 
obecněji srozumitelným, než byla latina. Stu
die většinou postihují svými tématy dobově 
aktuální vědeckou problematiku; jejich dis
kusní charakter se projevuje v tom, že mnoh
dy jsou to první verze pozdějších knižních 
monografií (např. Dobrovského Dějiny české 
řeči v A. 1791) nebo vůbec průpravné studie 
k větším dílům (např. Dlabačovo pojednání 
o osudech umění v Čechách v A. 1798). V A. 
publikovali především členové společnosti (v 
A. soukromé SN je 74 příspěvků od 17 členů 
a 22 příspěvků od 19 nečlenů, v 1. řadě A. je 69 
příspěvků od 22 členů a 29 příspěvků od 15 
nečlenů). Oborové složení společnosti se pak 
projevuje i v početní převaze přírodovědec
kých statí (v A. soukromé SN je z 96 prací 29 
z matematiky a astronomie, 44 z přírodních 
věd, 23 z historie, v 1. řadě A. je z 98 prací 24
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z matematiky a astronomie, 56 z přírodních 
věd, 18 z historie, v 2. řadě A. je z 59 prací oti
štěno 41 v matematicko-fyzikální a přírodo
vědné ěásti a 18 v části „diplomaticko-historic- 
ko-literární“). V historických studiích (zvláště 
v A. soukromé SN a v 1. řadě) se zřetelně ozý
vají osvícenské ideje a dobové společenské 
tendence (kriticismus, humanita, náboženská 
a národnostní tolerance, uctívání zdravého ro
zumu a věku osvěty, zamítání předsudků a po
věr, odpor proti středověku). Stati z historie 
publikovali v A. soukromé SN: G. Dobner (6 
příspěvků), J. Dobrovský (3), F. M. Pelcl (7), F. 
Steinski (1), L. Šeršník (1), K. R. Ungar (1), M.
A. Voigt (5); v 1. a 2. řadě A.: I. Cornova (3), J.
B. Dlabač (2), G. Dobner (6), J. Dobrovský (8), 
J. B. Heyrenbach (1), J. Maděr (1), J. V. Monse 
(2), F. M. Pelcl (7), O. Steinbach (2), K. R. Un
gar (4). — V 19. století se rozšířil okruh oborů 
v A., začaly tu být otiskovány i stati z filozofie 
a filologie, nakonec byly v A. zastoupeny 
všechny vědní disciplíny, jak to odpovídalo 
složení a zaměření KČSN; ani ve Společnosti, 
ani v A. nikdy nebyla zastoupena teologie. Za 
situace, kdy vedle A. vycházely v Praze (větši
nou s častější periodicitou) další odborné a vě
decké časopisy (z českých např. od 1821 Krok, 
od 1827 ČCM, od 1851 Živa, od 1854 Památky 
archeologické a místopisné, od 1862 Časopis 
lékařů českých), byly v A. otiskovány hlavně 
rozměrnější stati, syntetické studie a materiá
lové práce; drobnější studie literární, jazykové 
a dějinné, které byly předneseny v sekci 
KČSN, byly pak publikovány jinde, nejčastěji 
v ČČM. Podobu filologické a historické části 
ovlivnil od 30. let příchod mladší české vědec
ké generace do KČSN (F. Palacký, J. Jung- 
mann, V. Hanka, P. J. Šafařík aj.); důsledkem 
toho bylo i pronikání češtiny do A., ojediněle 
od 40. let, ve větší míře po 1860. — Příspěvky 
týkající se dějin české literatury odpovídají 
zhruba až do poloviny 19. století stavu české 
literární historie, tj. jejímu pomeznímu posta
vení mezi kulturními dějinami a filologií a její 
převažující tendenci k shromažďování a pro
věřování věcných údajů. Literárněhistorické 
práce v A. z 2. poloviny 19. století představují 
jen tradiční větev této české disciplíny, její no
vou orientaci problémovou a metodologickou 
(kterou znamená např. dílo V. B. Nebeského) 
vůbec nepostihují. Ze statí otištěných v A. v 18. 
století se k dějinám české literatury vztahují 
hlavně práce Dobrovského (O zavedení a roz-

Abhandlungen

šíření knihtisku v Čechách, studie z dějin čes
kého překladu bible, první verze Dějin české 
řeči a literatury aj.), Voigtovy (o církevním 
zpěvu v Čechách, o předbělohorských mece
náších české literatury), Ungarova (popis čes
kých inkunabulí), Šeršníkova (o klementinské 
knihovně). Jako relativně samostatné publika
ce (od 3. řady) vyšly v A. z prací literárněhisto- 
rických nebo k české literatuře se vztahujících 
např. díla: J. Dobrovský: Kritische Versuche, 
die áltere böhmische Geschichte von spátern 
Erdichtungen zu reinigen 1—3 (1803—19) + 
Máhrische Legende von Cyrill und Method 
(1826); J. B. Dlabač: Nachricht von den in böh- 
mischer Sprache verfassten und herausgege- 
benen Zeitungen (1803) + Biographie des... 
M. Johann Campanus von Wodnian (1819); M. 
Kalina: Nachrichten uber böhmische Schrift- 
steller und Gelehrte... (1818, 1819, 1827); F. 
Palacký: J. Dobrovský’s Leben und gelehrtes 
Wirken (1833); P. J. Šafařík a F. Palacký: Die 
áltesten Denkmáler der böhmischen Sprache 
(1840); Rozbor české literatury... 1—2 (1842, 
1845, autoři: F. L. Čelakovský, V. Hanka, J. 
Jungmann, P. J. Šafařík); I. J. Hanuš: Život 
a působení F. L. Čelakovského (1855) + Lite
rární působení J. Dobrovského (1867) + Quel- 
lenkunde und Bibliographie der böhmisch-slo- 
venischen Literaturgeschichte... 1348—
— 1868 (1868); J. Jireček: O českém prvotním 
překladu sv. evangelií a o obměnách jeho až 
do 15. stol. (1859) + Hymnologia Bohemica. 
Dějiny církevního básnictví českého... (1878) 
4- Jan Hodějovský z Hodějova... (1884); V. 
Hanka: Čtenie Nikodémovo ... (1860); J. Das- 
tich: Rozbor filozofických náhledů Tomy ze 
Štítného ... (1862); K. J. Erben: Dvé zpěvů sta- 
roruských... (1869, orig. text, překlad a ko
mentář );F. Menčík: Konrád Waldhauser... 
(1881); V. E. Mourek: Tandariuš a Floribella 
(1887).

BIBLIOGRAFIE: J. Wegner: Obecný rejstřík ke spi
sům Král. č. společnosti nauk 1784—1884 (1884) + 
Obecný rejstřík spisů Král. č. společnosti nauk 
1884-1904 (1906).i LITERATURA: J. Kalousek: 
Děje Král, české společnosti nauk (1885); F. J. Stud
nička: Bericht liber die mathematischen und natur- 
wissenschaftlichen Publikationen der Kön. böhm. 
Gesellschaft der Wissenschaften... (1885); J. Pro
keš: Počátky České společnosti nauk do konce 18. 
století (1938); B. Ryba: KČSN a společenské vědy, 
Věstník KČSN, třída filoz.-hist.-filologická, 1951.
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Acanthido-Mitis

Jakub Acanthido-Mitis
* kolem 1580 Velká Polom u Opavy
† po 1623

Latinský humanistický básník a autor českých pro
zaických spisů náboženského obsahu.

Příjmení převzal po otci (který byl duchovním 
novoutrakvistického směru a psal se Pavel 
Acanthis Horažďovický), později k němu při
pojoval i jméno Mitis (v podobě Acanthido- 
Mitis nebo Acanthida-Mitis) z vděčnosti 
k strýci, velvarskému primasu Janu Mitisovi. 
Vzdělání získal na školách v Opavě, Velva- 
rech, Rakovníku, Lounech a Klatovech, až 
přešel z pražské jindřišské školy na univerzitu. 
Během studií vypomáhal jako učitel na ško
lách. Když se stal 1603 bakalářem, byl svým 
příznivcem Henykem z Valdštejna povolán 
vést školu v Dobrovici (u Ml. Boleslavi). 1605 
odešel na přání tohoto příznivce pokračovat 
ve studiích na univerzitu do Wittenbergu, kde 
byl 1608 vysvěcen na kněze. Po návratu uza
vřel sňatek a od 1609 působil jako duchovní 
správce na různých místech ve středních Če
chách (Říčany, Kounice u Čes. Brodu, Dřínov 
u Kralup, Královice u Uhříněvsi). V době čes
kého povstání byl farářem ve Skramníkách (u 
Čes. Brodu), odkud také po Bílé hoře odešel 
1623 do exilu. Další údaje o jeho životě chybě
jí-

J. A.-M. psal latinsky i česky, postupně však 
jeho česká tvorba nabývala převahy. Latinsky 
skládal vesměs příležitostné veršované proje
vy, v nichž používal většinou elegického disti- 
cha, české práce vedle příležitostných veršů 
jsou obsahu náboženského, psané prózou. Ke 
školským účelům přeložil z latiny heidelberský 
katechismus pod titulem Katechismus nábo
ženství pravého křesťanství.

KNIŽNĚ: In natalem ... loannis Mitis Horazdiovini, 
patrni cariss., loannis Bartae Brandensis, loannis 
Lipniczky etc., civium ac senátorům reipublicae Vel- 
variensis ... (1602); Corona recenti hymenaeo lectis- 
simorum coniugum... Isaiae Gigenii Planiceni, 
sponsi, et... virginis Sophiae, filiolae... Georgii 
Tessacii Mossovini,... sponsae... (1602); In hono- 
rem dicatum... generoso ac magnifico dn... Heni- 
cio de Waldsstein in Dobrowicz, Kunstbergk et 
Chotiessicz etc. (1603); Genethliacon nobili... ví
ro... Martino Dentulino a Turttlsstein,... professo- 
ri verbi Dei ecclesiae Dobrovicenae ... (1604); Vinš 

křesťanský ku poctivosti sňátku ... Tomášovi Vlaš- 
kovi... a Dorotě, dcerce Nikodéma Outraty (1604); 
Carmen ad novas nuptias iambico-rythmicum ... 
loanni Miti Horazdiovino, civi ac primáti rei-pub. 
Belvarianae ... (1611); Cunae Theantropi mundo na
ti, to jest: Spis krátký... o velmi poníženém... Syna 
božího ... na tento svět narození... (1612); Ara exe- 
quiis ... loannis Mitis Horazdiovini, civis ac primatis 
Velvariensium... (1613); Asylům piorum, to jest: 
Traktátek... o pravém outočišti lidí pobožných ... 
(1613); Vinš pobožný šťastně... narozenému pacho
látku, ... synu ... Tobiáše Štefka z Koloděj (1616); 
Lessus funebris, to jest: Pláč... nad smrtí... Al
brechta Jana Smiřického z Smiřic... (1619). — (Pře
klad:) Catechesis religionis verae Christianae pro 
pueris in scholis ... lingua vernacula exposita... — 
Katechismus náboženství pravého křesťanského ... 
(1619); mimoto drobné verš, příspěvky ve sbornících 
a pracích jiných autorů. ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
1 (1966); Knihopis č. 97-103, 2 344. ■ LITERATU
RA: F. Hrejsa in Česká konfese (1913); K. Hrdina, 
F. Baťha: Drobnosti životopisné, LF 1936.

ep

Acta litteraria Bohemiae et Moraviae 
viz in Mikuláš Adaukt Voigt

Daniel Adam z Veleslavína
* 31. 8. 1546 Praha
† 18. 10. 1599 Praha

Historik, slovníkář, knihtiskař, popularizátor huma
nistické vzdělanosti, nejvýznamnější dobový organi
zátor literárního života v Čechách.

Syn Štěpána A., nájemce pražských staroměst
ských mlýnů, a Reginy, dcery Jakuba sochaře 
z Kutné Hory. Studoval na pražské univerzitě 
(1568 bakalář a 1569 mistr). Od 1572 byl na 
univerzitě profesorem historie jako nástupce
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Adam z Veleslavína

svého učitele P. Lupáče z Hlaváčova, účastnil 
se univerzitního života a neztratil s ním styk 
ani později, když po sňatku (1576) s Annou, 
dcerou J. Melantricha z Aventina, profesorské 
místo opustil a podílel se na řízení tchánovy 
tiskárny. 1578 —80 ji vedl prakticky sám ještě 
za tchánova života, od 1580 ji spravoval za ne
zletilého švagra, J. Melantricha ml.; 1584 mu ji 
předal. Po švagrově smrti 1586 řídil tiskárnu 
opět sám, zpočátku za značných finančních 
nesnází, vyplývajících ze sporu o Melantricho- 
vo dědictví, zatížené dluhy. Od 1576 byl praž
ským měšťanem, 1578 získal erb a šlechtický 
přídomek, nabýval stále větší společenské váž
nosti, jejímž výrazem byly i funkce ve veřej
ném životě: od 1583 mj. zastupoval Staré Měs
to pražské na zemském sněmu, kde jako přívr
ženec a pravděpodobně tajný člen jednoty 
bratrské vystupoval v její prospěch.

Z oblasti Veleslavínovy původní profese vy
šlo i jeho jediné originální dílo, český Kalen
dář historický, příznačně zaměřené v prvním 
vydání (1578) na dějepisné poučení širokého 
okruhu zájemců čtoucích jen česky, v druhém 
vydání (1590) rozšířené spíš se zřetelem k zá
jmům vzdělaného patriciátu. Ostatní Velesla
vínova literární činnost se omezovala na práci 
překladatelskou, pořadatelskou a komentátor- 
skou. Propagaci historických znalostí sloužil 
jeho nový překlad Karionovy Kroniky světa, 
opřený o starší překlad B. Sobka z Kornic 
a obsahující Veleslavínovo vlastní vypsání vlá
dy Maximiliána II., a spis Kroniky dvě o zalo
žení země české, slučující po jednotlivých ka
pitolách příbuzného obsahu do jediné knihy 
proslulou Historii českou Eneáše Silvia (ve 
Veleslavínově novém překladu a s komentá
řem otupujícím Silviovo protihusitské ostří) 
a kroniku M. Kuthena. Vydavatelova předmlu
va k dílu je výrazem jeho patriotického zaujetí 
pro minulý i současný osud národa a formulu
je program historiografické práce jako zdroje 
aktuálního poučení. Potřeby současné společ
nosti bezprostředně sledoval Veleslavínův 
překlad a úprava německého Regentenbuchu 
G. Lauterbecka v příručce pro úředníky Poli- 
tia historica, vymezující vztahy mezi vrchností 
a poddanými a propagující smysl pro řád 
a spravedlnost v mezích existujícího uspořádá
ní společnosti. Důležitým příspěvkem ke kodi
fikaci humanistické češtiny byly vedle Velesla
vínových jazykově vytříbených překladů 
a úprav (aplikujících hlavní zásady klasického 

latinského stylu na stylistické možnosti češti
ny) i jeho vícejazyčné slovníky, které vycháze
ly vesměs z vynikajících děl soudobého huma
nistického slovníkářství (Dictionarium linguae 
latinae, podle Basilia Fabera Sorana; Nomen- 
clator tribus linguis, věcně uspořádaný latin- 
sko-česko-německý slovník podle Junia Ha- 
driana, Silva quadrilinguis, česko-latinsko-řec- 
ko-německý slovník abecedního řazení podle 
Helfrica Emmelia, a věcně řazený protějšek 
Nomenclator quadrilinguis). Byly určeny stu
dentům latinských škol, ale obohacovaly i čes
kou jazykovou kulturu zřetelem k synonymice, 
frazeologii a k příslovím. — Snahy uplatňova
né ve vlastním díle podněcoval Veleslavín 
i u svých přátel, kteří spolupracovali s jeho tis
kárnou, J. Kocína z Kocinétu, A. Hubera z Ry- 
senpachu, M. Hozia Vysokomýtského, V. Plá- 
cela z Elbinku, A. z Gynterrodu, P. Kristiána 
z Koldína a Trojana Heřmanoměsteckého. Je
jich povětšině překladovým pracím, vznikají
cím často z jeho podnětu, věnoval Veleslavín 
péči jazykovými úpravami, někdy spoluprací 
na překladech i připojováním vlastních před
mluv. Stal se tak organizátorem významného 
okruhu propagátorů humanistické vzdělanosti 
a tvůrcem nejvýznamnějšího dobového centra 
světské literární kultury v Čechách. Podobná 
tendence se uplatňovala ve většině produkce 
Veleslavínovy tiskárny, řízené s velkým kul
turním rozhledem a usilující o vysokou typo
grafickou úroveň zejména u náročných tisků. 
Kulturně politický význam Veleslavínova 
vzdělavatelského programu učinil z něho re
prezentativní osobnost české měšťanské lite
ratury v období popularizace humanistické 
kultury. Vynikající jazyková úroveň děl, která 
upravil, byla vzorem soudobým literátům 
i později literatuře národního obrození. — Tis
kárna, vedená po Veleslavínově smrti jeho 
vdovou (a od 1605 jejím druhým manželem 
Jonatou Bohutským) a 1613 — 20 samostatně 
jeho synem Samuelem Adamem z V. († po 
1641), pracovala sice zpočátku dál ve Velesla
vínových intencích, ale ztrácela postupně na 
významu. 1621 propadla konfiskaci pro horli
vou účast S. A. z V. na stavovském povstání.

KNIŽNĚ: Kalendář historický (1578, přeprac. 1590); 
(slovníky:) Dictionarium linguae latinae ... (1579); 
Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus 
linguis, Latina, Boiemica et Germanica explicata 
continens (1586, přeprac. 1598 s tit. Nomenclator
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Adam z Veleslavína

quadrilinguis Bohemicolatinograecogermanicus...); 
Sylva quadrilinguis vocabulorum et phrasium Bohe- 
micae, Latinae, Graecae et Germanicae linguae ... 
(1598). — (Překlady a úpravy:) Pseudoaugustinus: 
Knížka sv. Augustýna, jíž dal titul Soliloquia animae 
ad Deum, to jest Samotné rozmlouvání duše křes
ťanského člověka s Bohem... (1583) + Knížka 
sv. Augustýna, kterúž nazval Manuale, to jest Ruko
věť... (1583); G. Lauterbeck: Politia historica. 
O vrchnostech a správcích zemských knihy paterý 
(1584); J. Carion: Kronika světa... (1584); Aeneas 
Silvius — M. Kuthen ze Šprinsberka: Kroniky dvě 
o založení země české a prvních obyvatelích je
jích ... (1585); Tabule sedmi zlých a sedmi dobrých 
věcí člověka... (1588); Štít víry pravé, katolické 
a křesťanské (1591); Ch. Adrichomius: Vypsání měs
ta Jeruzaléma a předměstí jeho (1592); H. Biinting: 
Itinerarium sacrae scripturae, tj. Putování svátých 
na všecku svátou biblí... 1—2 (1592); M. Moller: 
Soliloquia de passione ... Jesu Christi (1593); J. Lö- 
wenklau: Kronika nová o národu tureckém (1594, 
s J. Kocínem); Výklad pobožný na žalm 91 sv. Davi
da (1599). ■ EDICE: M. D. Adama z V. práce původ
ní (1853, ed. J. V. Rozum); M. D. Adama z V. překla
dy v ukázkách (1855, ed. J. V. Rozum); M. D. Adama 
z V. Historický kalendář (1920, výbor, ed. J. Teige); 
in M. Kopecký: D. A. z V. (1962, výbor, ed. M. Ko
pecký). ■ Z TISKAŘSKÉ PRODUKCE: P. Kristián 
z Koldína: Práva městská (1579); J. Kocín z Kociné- 
tu: Rozmlouvání o moru (1582); V. Ophthalmius: 
Processus iuris municipalis Pragensis (1585); J. Ko
cín z Kocinétu: Abeceda pobožné manželky (1585); 
J. L. Vives: Navedení k moudrosti (1586); Salomonis 
proverbia (1586); J. Aquila z Plavče: Toboeus come- 
dia sacra et nova (1587); J. Brtvín z Ploskovic: Hos
podářská knížka (1587); H. Rantzau: Regiment zdra
ví (1587, přel. A. Huber z Rysenpachu); K. Fischer: 
Postila dítek (1589); A. Guagnini: Kronika moskev
ská (1589, přel. M. Hozius Vysokomýtský); J. Caroli- 
des z Karlsperga: Epigrammatum liber primus 
(1591); Josephus Flavius: Historia židovská (1592, 
přel. V. Plácel z Elbinku); Eusebius: Historia církev
ní (1594, přel. J. Kocín z Kocinétu); Cassiodorus: 
Historia církevní (1594, přel. J. Kocín z Kocinétu); 
O. Klatovský z Dalmanhorstu: Knížka v českém 
a německém jazyku složená (1595); P. Mathioli: 
Apatéka domácí (1595, přel. A. Huber z Rysenpachu 
a D. A. z V.) + Herbář (1596, přel. A. Huber z Ry
senpachu a D. A. z V.). I

BIBLIOGRAFIE: F. Čupr in M. D. A. z V. práce 
původní (1853); J. Jireček: Rukověť 2 (1876); Ottův 
slovník naučný 26 (1907). ■ LITERATURA: 
V. A. Francev: Daniil A. Veleslavín, architipograf 
pražskij (S. Peterburg 1900); F. Jílek: M. D. A. z V. 
(Přerov 1947); M. Kopecký: D. A. z V. (1962). ■ J. Ji
reček: Rukověť 2 (1876); J. V. Novák: O slovnikář- 
ských pracích D. A. z V., ČČM 1885; A. Truhlář: Po
litia historica M. Daniele A. z V., ČČM 1885; J. Bi
dlo: První a druhé vydání Veleslavínova Kalendáře 

historického, ČSPS 1895; J. Teige: Adamové z Vele
slavína, ČČM 1899; sb. Památník D. Adamovi z V. 
(1899, autoři: J. Hovorka aj.); Z. Winter in Řemesl- 
nictvo a živnosti 16. věku v Čechách (1909); J. Volf 
in Dějiny českého knihtisku do roku 1848 (1926); 
F. Rachlík in Jiří Melantrych Rožďalovický z Aven- 
týnu (1930); H. Brauner in Die tschechische Lexiko- 
graphie des 16. Jahrhunderts (Breslau 1939); A. Je
dlička: Pohled na české slovníky 16. století, SaS 
1941; A. Grund: Vir nobilissimus, sb. Dar nej vzác
nější (Přerov 1947); Z. Malý: Kronika M. Vavřince 
z Březové v českých humanistických kalendářích, 
ČČM 1960; M. Kopecký: Tóři kapitoly o české lite
ratuře předbělohorské, sb. Studia z dawnej literatu
ry czeskiej, slowackiej i polskiej (Varšava 1963); 
J. Polišenský: České dějepisectví předbělohorského 
období a pražská akademie, AUC-Historia Univer- 
sitatis Carolinae Pragensis IV, 1963, sv. 2; Rukověť 
human. básnictví 1 (1966); J. Pešek: Melantrišská po
zůstalost z roku 1586, Documenta Pragensia 1,1980.

A

František Adamec
* 14. 1. 1846 Lnáře u Blatné
† 7. 3. 1868 Praha

Novelista a básník; předčasně zemřelý průkopník 
realistické psychologické prózy z městského i ven
kovského prostředí.

Pocházel z chudé rodiny vesnického krejčího, 
jejíž sociální situace se ještě zhoršila, když 
otec 1852 nešťastnou náhodou utonul. A. měl 
pět sourozenců, z nichž bratr Karel se rovněž 
věnoval literatuře. Po základním vzdělání ve 
Lnářích studoval F. A. od 1856 v Písku reálku, 
v 6. třídě (1862) se těžce roznemohl (srdeční 
vada) a téměř rok se léčil ve Lnářích u matky. 
Studia dokončil na české reálce v Praze (1863 
složil zkoušku za 6. třídu a 1864 maturoval). 
Dal se zapsat na techniku, ale nemoc a rostou
cí literární zájmy mu bránily v intenzivnějším 
studiu. Žil z honorářů u své provdané sestry 
v Praze, kde také ve svých dvaadvaceti letech 
zemřel; byl pohřben na Malostranském hřbi
tově.

F. A. byl jedním z nejvýraznějších prozaic
kých talentů na rozhraní mezi májovskou a ru-
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chovskou generací. Jako prozaik psal přede
vším novely (šest publikoval v Hůlkových 
Květech, dvě další tam vyšly posmrtně); vy
značují se potlačením dějové složky a vnější
ho popisu ve prospěch psychologicky věrněj
šího a na autorův věk překvapivě zralého líče
ní vnitřního života postav z pražského, malo
městského i venkovského prostředí. A. se při
tom zpravidla omezoval na milostná vzplanu
tí, která zachycoval s citlivou pozorností pro 
proměny duševních stavů, komentovaných 
a zdůvodňovaných obsáhlými vstupy vypravě
če. Snaha o životní reálnost jednání postav 
a jejich duševních hnutí se tu spojuje s přímo 
vyslovenou averzí k romantické stylizaci děje 
a jeho sentimentálnímu vyznění (zejména 
v prvních tištěných novelách Příboj a odboj a 
Paní kupcová). V autobiograficky koncipova
né Zpovědi se kromě toho výrazně uplatnily 
i A. satirické sklony, které se pokusil rozvinout 
v jediném románě Cesty života (z pozůstalosti 
ho s titulem Velkoměstský román začaly otis
kovat 1868 Nár. listy; nedokončeno pro úřední 
zastavení novin). Tato satira na konvenční ro
mantickou literaturu a na ženskou emancipaci 
zůstala však přes bystré parodické prvky 
kompozičně roztříštěna, pro publikování ne
hotová. A. psal také verše; drobná lyrika pro
zrazuje vliv májové školy, zvláště Nerudův, je
ho nejrozsáhlejší nedokončená epická básnic
ká skladba, Dvojí láska, vliv Puškinův. A. bá
snické dílo nedosahuje zralosti jeho prozaic
kých prací, jež v nekrologu inspirovaly V. Hůl
ka k výroku o A. „nejkrásnější schopnosti státi 
se naším Gončarovem“. (V rukopise zůstala 
v A. pozůstalosti veselohra Vdovecj

PSEUDONYM: Praot Ec (Nár. listy). ■ PŘÍSPĚV
KY in: Květy (od 1866); Libuše (1864); Lumír (od 
1862); Poutník od Otavy (od 1862); Rodinná kronika 
(1865); — posmrtně: Květy (1888); Nár. listy (1868). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně): Dvě babičky 
(P 1882, pův. Květy 1867). ■

LITERATURA: an. (V. Hálek): Velenadaný nove- 
lista český..., NL 10.3. 1868 + Česká literatura, 
Květy 1868; Em. M. (Miřiovšký): ref. Dvě babičky, 
Lumír 1883; B. Čermák: Bratří Adamcové, Květy 
1888; M. Hýsek in Ztrhané struny zvuk (1940).
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Karel Adamec
* 23. 6. 1838 Lnáře u Blatné
† 19. 4. 1865 Loket u Sokolova

Básník a prozaik, autor humorných i vážných dekla- 
mací, jevištních výstupů a besedních čtení.

Starší bratr Františka A.; od 1851 studoval re- 
álku, od 1852 gymnázium v Písku; zde ho 
ovlivnili ředitel školy F. Winter (k jeho úmrtí 
1860 složil A. báseň, která zhudebněna se zpí
vala na pohřbu) a spisovatel K. Ninger, ze 
spolužáků se přátelsky stýkal s budoucím lite
rárním historikem J. Truhlářem. Po maturitě 
(1860) studoval v Praze na univerzitě učitelství 
pro střední školy a účastnil se horlivě vlaste
neckého ruchu. Na podzim 1863 získal místo 
suplujícího učitele češtiny na německé reálce 
v Lokti, kde se také oženil. Brzy nato zemřel 
na opakující se chrlení krve a byl také v Lokti 
pohřben.

K. A. se pokoušel o široce koncipovanou ly
riku, poezii výpravnou i o hutnější verše bala
dické (ovlivněné K. J. Erbenem); psal také 
drobnější povídky. Jádro jeho literární činnos
ti však tvoří autorský podíl na třech svazcích 
sborníku Besedník (1861 — 64), který byl určen 
pro společenské zábavy a vlastenecké besedy 
a suploval i literárně zaměřený humoristický 
časopis. A. se v Besedníku jeví jako všestranný 
talent: jako baladický básník, jako vlastenecký 
rétorik ve veršovaných proslovech zdůrazňují
cích úlohu osvěty a umění na cestě k svobodě 
národa, jako humorista veršem a prózou a ta
ké jako překladatel a upravovatel obdobné li
teratury německé. Převahu mají jeho práce 
humoristické (besední čtení, deklamace a je
vištní výstupy), převážně s námětem manžel
ských nedorozumění, v němž se patrně proje
vuje i vlastní životní zkušenost; ojediněle se 
objevují i satirické verše časové, dotýkající se 
obecnějších otázek národního společenství.

ŠIFRY: K. Ac, K. Ad. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedník 
(1861 —64); Boleslavan; Humorist, listy (od 1863); Ji
čínský obzor; Lada (od 1863); Lumír (od 1863); Ota- 
van (od 1864); Poutník od Otavy (od 1861); — po
smrtně: Světozor (1870). I

LITERATURA: B. Čermák: Bratři Adamcové, 
Květy 1888; M. Hýsek in Ztrhané struny zvuk (1940). 
■
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Bohumil Adámek
* 8. 11. 1848 Hlinsko u Chrudimi
† 28. 10. 1915 Hlinsko

Dramatik a básník, autor veršovaných historických 
dramat osnovaných na romantickém základě; jeho 
tragédií Salomena byla 1883 zahájena činoherní 
představení obnoveného Národního divadla.

Syn zámožného podnikatele Jana A., mladší 
bratr politika a spisovatele Karla A. Navště
voval základní školu v Hlinsku, 1889 složil 
v Chrudimi zkoušku ze 4. třídy hlavní školy 
a začal studovat na staroměstském gymnáziu 
v Praze (v 5. třídě se stal jeho profesorem češ
tiny V. Vlček, který podporoval A. literární 
snahy). Po maturitě (1867) poslouchal A. na 
pražské filoz. fakultě přednášky z historie, filo
logie a estetiky a studoval cizí jazyky. 
1869 — 70 byl na univerzitě ve Vídni 
a 1870—71 v Mnichově/, kde soustředil studia 
na estetiku (u prof. Carriěra), kulturní dějiny 
a dějiny výtvarných umění (s poměry v Mni
chově ho seznamoval přítel K. Kliebert, který 
tam navštěvoval hudební školu a později se 
stal ředitelem hudební školy ve Wiirzburgu; je 
autorem slavnostní předehry k Salomeně). Ja
ko student A. hojně cestoval (Francie, Švýcar
sko, Uhry, Rakousko), po studiích se usídlil 
v Hlinsku a občas zajížděl do Prahy, aby sle
doval divadelní dění. Divadlo zaujalo A. už od 
dětských let; psal texty pro vlastní loutkové 
divadlo, jako student gymnázia první dramata 
i výpravné epické a lyrickoepické skladby, též 
upravoval hry pro hlinecké ochotníky. Z této 
rozsahem bohaté činnosti se takřka nic nedo
chovalo, protože A. rukopisy i knihovna sho
řely za požáru Hlinská 1874. Za pobytu v Pra
ze, ve Vídni i v Mnichově byl A. horlivým ná
vštěvníkem divadla (v době mnichovských stu
dií zhlédl např. slavné pašijové hry v Oberam- 
mergau). Poznání díla předních evropských 
dramatiků doplňoval studiem teoretických 
otázek divadla a dramatu. Připravoval se patr
ně na dráhu univerzitního profesora, zůstal 
však po celý zbytek života soukromníkem, je
muž rodinné jmění umožnilo věnovat se svým 
zálibám. V Hlinsku pracoval i v samospráv
ných orgánech a kulturních spolcích (starosta 
zpěváckého spolku Svantovít, podporovatel 
místních ochotníků) a účastnil se politického 
života (jako důvěrník národní strany svobodo

myslné). Od 1889 byl přispívajícím členem 
Spolku českých spisovatelů — beletristů Máj 
a od 1892 zakládajícím členem jeho naklada
telského družstva. Byl pohřben v Hlinsku.

A. je autorem dvou historických dramat 
a jedné sbírky básní. V tragédii Salomena se 
proplétá individuální drama žárlivosti s histo
ricky motivovaným konfliktem z doby odboje 
českých stavů proti Ferdinandovi I. Romantic
ký děj, plný náhodných zápletek, je zasazen 
do prostředí humanistické Prahy; pod povr
chem bezstarostného života umělců, budují
cích letohrádek Belveder, usiluje A. postihnout 
napětí prostupující české dějiny po desítky let 
až k tragickému vyznění na Bílé hoře. Ve stínu 
Salomeny zůstalo drama Heralt, tragédie cti, 
situovaná do prostředí rudolfínských Čech, 
omezující však dějinné dění jen na kulturně- 
historické detaily a některé postavy; její děj se 
rozvíjí kolem úsilí titulního hrdiny potrestat 
zlo, které kdysi zahubilo jeho lásku, uvrhlo ho 
do vyhnanství, chystá se zmocnit jeho dědictví 
a připravit mu smrt. V tomto zápase sice spra
vedlnost zvítězí, ale hyne i titulní hrdina. A. byl 
typem vzdělaného autora, ovládajícího záko
ny výstavby divadelní hry i historii evropského 
dramatu. Jeho studia dějin přispěla k bohatství 
dobově příznačných detailů, jimiž doslova vy- 
šperkovával své texty. Dovedl také obratně 
pracovat s veršem; A. hry, psané jednak pěti
stopým rýmovaným jambem (Salomena), jed
nak blankversem (Heralt), se vyznačovaly bá
snickou vznosností i elegancí dikce, čímž vý
razně přesahovaly průměr tehdejší české dra
matiky. Tyto vlastnosti přispěly k tomu, že Sa
lomena zvítězila v anonymní soutěži 35 her 
(pod heslem Vox mea — vox vitae), získala 
akcesit Slovanské ceny a jako jediná byla do
poručena k provozování na jevišti ND, kde 19. 
11. 1883 zahájila činoherní představení. Také 
drama Heralt zvítězilo 1887 v konkurenci 12 
prací a jako jediné bylo doporučeno k prove
dení na ND; získalo Ruskou cenu a cenu Gra- 
bowského. Přes všechny vnější úspěchy, přes 
kultivovanost a racionální potenci scházela 
však A. živá tvůrčí schopnost, jež by pomohla 
překonat umělost a strojenost jeho her a vy
manila je z tradiční shody náhod jako hnací sí
ly děje. Jediná A. básnická sbírka Horské 
ovzduší je zasvěcena prostředí rodné Vysoči
ny, snaží se vystihnout její přírodní ráz, tradice 
spojené s folklórními zvyky, bájemi a mýty 
i přítomnou bídu jejích obyvatel, rozvoj měst
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a továrního dělnictva a s ním i zrození nových 
společenských ideálů. Na rozdíl od formální 
vybroušenosti dramat vyvolává A. poezie do
jem až záměrné neumělosti, snaha o osobitost 
ústí často v jazykovou archaičnost a těžko
pádnost Vystihuje tak drsnost krajiny, jejímž 
je básník věrným obdivovatelem i bedlivým 
pozorovatelem.

PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. studentstva (1869); 
Belvedere (slavnostní list, 1897); sb. Čeští spisovate
lé českým dělníkům národním k 1. máji 1898; Diva
del. kalendář na rok 1906; sb. Hlinecko (1914); Kvě
ty (1884, Salomena); sb. Lublani Praha (1896); Lumír 
(od 1898); Lyrická prémie Spolku čes. spisovatelů- 
beletristů Máj na rok 1910; Máj (od 1902); sb. Mora
va svým maticím (1897); Osvěta (od 1899); Ruch 
(1912); sb. Sirotám příbramským (1892); Světozor 
(1899); sb. Za praporem sokolským (1887); Zlatá 
Praha (od 1898); Zvon (od 1900). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie . Salomena (D 1885, prem. 1883); Heralt (D 1887, 
i prem.); Horské ovzduší (BB 1902). ■

LITERATURA: ■ ref. Salomena (inscenace 1883): 
P. Nebeský, Čes. noviny 20. a 22. 11. 1883; J. L. Tur
novský, Pokrok 20. a 23. 11. 1883; š (J. Kuffner), NL 
21. a 24. 11. 1883; E. B. (Bozděch), Politik 21. a 24. 11. 
1883 4- Prager Zeitung 23. 11. 1883; Nemo (J. Vrch
lický), Lumír 1883; f (A. Šnajdauf), Ruch 1883; B. F. 
(Frida), Zlatá Praha 1884; F. Zákrejs, Osvěta 1884 
■ ref. Salomena (kniž. vyd.): Nemo (J. Vrchlický), 
NL 26. 6. 1885; V. Vítězný, Obzor 1886 ■;■ ref. He
ralt (inscenace): J. V. (Vrchlický), Hlas národa 8. 10. 
1887; -o- (V. Mrštík), Ruch 1887; an., Čas 1887; F. 
Zákrejs, Osvěta 1887; M. A. Š. (Šimáček), Světozor 
1887; B. F. (Frida), Zlatá Praha 1887; J. Flekáček, 
Vlast 1887; C., Lit. listy 1888/89 ■;■ ref. Salomena 
(inscenace 1895): š (J. Kuffner), NL 22. 10. 1895; P., 
Světozor 1895; F. R., Hlas národa 22. 10. 1895 ■; ■ 
ref. Horské ovzduší: V. Dyk, Moderní revue 1902; F. 
X. Hodač, Rozhledy 1902; K. Z. K. (Klíma), LidN 28. 
11. 1902; A. Klášterský, Zvon 1902; -apržk- (A. Pra
žák), Máj 1902 4- CČM 1903; E. Krásnohorská, 
Osvěta 1903 ■;■ ref. Salomena (inscenace 1904): 
-ech (V. Stech), Máj 1904; J. Lý (Ladecký), Zvon 
1904 4- Osvěta 1905 ■;■ nekrology: Zlatá Praha 
1915; Jitřenka 1915; -n-, Zvon 1915 ■; K. V. Adá
mek: Před premiérou A. Salomeny, Čes. revue 1915 
a 1916 (s úryvky z dopisů K. V. Raisovi z 1883, J. 
Homolkoví z 1883, F. Strejčkovi z 1912, A. Vrťátko- 
vi z 1884, L. Stroupežnickému z 1883, bratru Karlovi 
z 1883 a K. Kamínkoví z 1914); A. Klášterský: B. A., 
Almanach ČAVU 1916; K. V. Adámek: B. A. a J. 
Vrchlický, Zlatá Praha 1917 (s úryvky vzáj. koresp. 
z 1884—1903) -I- První období spisovatelské činnos
ti B. A., ČČM 1918; ■ ref. Salomena (inscenace 
1918): jv (J. Vodák), LidN 19. 4. 1918; H. Jelínek, Lu
mír 1918; M. Hennerová (Pujmanová), Kmen 1918; 
ti, Zvon 1918; K. M. Klos, Ženské listy 1918 ■; K. V.

Adámek: O nevydaných dramatech B. A., NL 28. 9. 
1921 4- Premiéra a reprízy A. Salomeny, Čes. revue 
1923, 1924 a 1925 (s úryvky z dopisů F. Strejčkovi 
z 1912, J. Homolkoví z 1883 — 84, V. Macháčkovi 
z 1883, K. V. Raisovi z 1883 a příbuzným v Szizetvá- 
ru z 1883) + B. A. národopiscem, Národop. věstník 
českosl. 1926 4- A. Heyduk a jeho rod, ČČM 1927 (s 
úryvky ze vzáj. koresp. z 1887 — 1915) 4- Bavorský 
pobyt B. A., ČUM 1929 (s úryvky z koresp. s K. Klie- 
bertem z 1870—94) 4- B. A. a Sv. Čech, ČČM 1936 
(s úryvky ze vzáj. koresp. z 1883-97 a též z dop. J. 
Homolkoví z 1884, B. Šimáčkovi z 1884, L. Strou
pežnickému z 1884 a F. S. Procházkovi z 1911); m. 
n.: Dramatik, jenž zahajoval v ND, LidN 28. 10. 
1940; J. Adámek: Sto let od narození B. A., Divadlo 
1948; J. Výborný: Zapomenutý básník, Svob. slovo 
17.11. 1963.
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Karel Adámek
* 13.3.1840 Hlinsko u Chrudimi
† 11.1.1918 Hlinsko

Politik, veřejný pracovník a publicista. V mládí též 
prozaik a překladatel. Autor cestopisů, politických, 
kulturněhistorických a národohospodářských spisů.

Pocházel z rodiny hlineckého podnikatele, 
starší bratr dramatika Bohumila A. Základní 
vzdělání získal v Hlinsku (1845—51), pak na
vštěvoval nižší reálku v Chrudimi (1851—54) 
a českou vyšší reálku v Praze (od 1854). Pro 
těžkou nemoc se 1855 vrátil domů, pak již zů
stal v otcově obchodě; další vzdělání nabyl au- 
todidaxí. V 50. letech navštívil několikrát 
Uhry, později Německo, Belgii, Francii, Švý
carsko, Itálii, světové výstavy v Paříži a ve 
Vídni; o svých cestách psal zprávy a črty do 
časopisů a novin. Mnohostranně působil v po
litickém, veřejném a kulturním životě v Hlin
sku a celých východních Čechách, pečoval ze
jména o ochranu kulturních památek, zastával 
četné veřejné funkce. Od 1865 byl starostou 
okresního zastupitelství, od 1879 poslancem 
říšské rady za okres Rychnov n. Kněžnou, od 
1881 českého sněmu za okres Kolín; 1907 se 
stal členem panské sněmovny. 1874 založil 
vlastivědné muzeum v Hlinsku; pro své záslu-
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hy o Národopisnou výstavu českoslovanskou 
v Praze 1895 byl zvolen jejím čestným předse
dou. Byl policejně vyšetřován a soudně stíhán 
za účast na táboru lidu na Košumberku (1867). 
Z jeho šesti dětí se syn Karel V. A. uplatnil ja
ko kulturněhistorický publicista.

Jako student psal A. vlastenecké verše, pró
zu z historie i současnosti a divadelní hry; také 
překládal (W. Scott, G. E. Lessing, F. Schiller). 
Do Dalibora vedle článků přispíval referáty 
o hudebním, do Lumíra o divadelním dění 
v Hlinsku. Většina jeho beletristických prací 
zůstala v rukopise, některé povídky a překlady 
vyšly časopisech (např. 1863 část překladu 
Goethova Wertnera s obsáhlým literárněhis- 
torickým úvodem v příloze Hvězdy olomúc- 
ké), knižně pak především historické obrazy 
z 16. a 17. století Kryštof Harant z Polžic a pře
klad z J. J. Rousseaua Smlouva společenská. 
Postupně se A. zájem stále víc přenášel na po
le publicistiky, odborných úvah a propagač
ních spisů z národohospodářství, politiky, kul
turní historie, školství aj. Převahu mají práce 
politické a národohospodářské, v nichž se A. 
zabýval aktuálními dobovými otázkami, veden 
snahou podat informaci a poučení širokým 
vrstvám. Pro literaturu mají význam některé 
jeho cestopisné črty, provázené zpravidla kul- 
turněhistorickými výklady a věnující velkou 
pozornost uměleckým památkám, kulturněhis- 
torické studie (Čechy a Itálie v stol. 14., Čtrnác
tý věk), literárněhistorické práce (2. díl Z naší 
doby přináší obsáhlé přehledy české beletrie, 
naukové literatury, časopisů, nakladatelů 
i knižnic) a memoáry, zahrnující bohatý mate
riál o soudobých událostech a postavách poli
tického a kulturního života.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Hradecký, Hradišťský 
(obojí Hvězda 1860), Jar. Hradišťský, Jaroslav Hra
dišťský (obojí Dalibor 1859, Hvězda 1859 a 1861, 
Zora 1861), Pravdoúst ze Slavomilic (Hvězda 1861), 
Slavoslav (Hvězda 1859), Váša z Hradce (Hvězda 
1861); A. (Pražské noviny 1858), A. B., D. (Volksstim- 
me, Št. Hradec, 1861), Dra K. A. (Pražské noviny 
1856), H. (Hvězda 1860), J. K, J. R. (obojí Lípa čes
komoravská 1862), K. (Lumír 1861 aj.), K. A. (Lumír 
1857 aj.), H. (Hvězda 1861), □, □ (obojí Ost u. West 
1861). ■ PŘÍSPĚVKY in: Archív zemědělský; Bese
da učitelská (od 1878); Boleslavan (od 1861); sb. Cy
ril a Metod (1864, novela Obrat); ČČM (od 1881); 
Časopis Matice moravské (od 1910); Časopis Vlaste
neckého muzejního spolku olomouckého; Čes. re
vue; Čes. rodina; Čes. škola; Čes. včela (od 1878); 

Čes. listy hospodářské; Čes. noviny; Českobrodské 
listy; Českomor. nár. hospodář; Čes. dělník; Čes. jih; 
Čes. lid; Čes. Lloyd; Čes. východ; Dalibor (od 1858); 
Den; Dělnické listy; Exporteur; Hlas (1866 — 68); 
Hlas z Litomyšle (1861); Hlasy (1869); Hlasy z vý
chodních Čech; sb. Hlinecko (1914); Hospodář, Hos
podář českoslovanský; Hospodářské noviny (od 
1859); Hospodářský list (Chrudim); Hvězda olomúc- 
ká (od 1859, zde většina A. beletrie); Chrudimské 
noviny; Jasoň (1859); Jitřenka (1866); Koleda (1877); 
Komenský; Kraj chrudimský; Květy (red. V. Hálek, 
od 1869); Květy (red. S. Čech, od 1879); Lada (od 
1862); Lid. listy; kal. Lípa českomoravská 
(1862—64); Listy pro hospodářství, průmysl a ob
chod (od 1861); Listy průmyslové; Listy školské 
správy; Listy veřejné správy; Listy živnostenské 
(1862); Lit. listy (příloha NL, 1865); Lučan; Lumír 
(od 1857); Mladoboleslavské listy; Morava; Mora
van; Mor. orlice; Národ a škola; Nár. listy (od 1861); 
Neodvislé listy; Nové zprávy; Obecné listy (od 
1861); Obchodní listy; Obchodní obzor; Obrana; 
Obrazy života; Opavský týdeník; Ost und West 
(1861); Osvěta (od 1871); Památky archeologické 
a místopisné (od 1871); Panorama des Wissens und 
Gewerbe (1860); Pedagogické rozhledy; Plzeňské 
hospodářské noviny; Plzeňské listy; Podřipan (od 
1867); Politik; Posel z Budče; Posel z Prahy (od 1859 
a 1878); Posel z východních Čech; Poutník od Otavy 
(od 1860); Prager Morgenpost (od 1860); Pravda 
(Praha); Pravda (Čáslav); Pražské hospodářské no
viny; Pražské noviny (od 1856); kal. Prorok (1861); 
Průmyslník; alm. Půlstoletí Nár. listů (1901); Rati
boř; Reform; Rozhledy národohospodářské, sociál
ní, politické a literární (Chrudim); Rozhledy lidové; 
Rukověť zemědělství; Říp; Samosprávné listy; Sa
mosprávný obzor; Samosprávné rozhledy; Sekretář; 
Selské listy; Stráž na východě; Světozor; Svoboda 
(1873); Škola a obec; Škola a život; Učitelské novi
ny; alm. Věnec (1860); Vinohradské listy; sb. Vlastní 
Silou (1904); Volksstimme (Št. Hradec, 1861); Zeměd. 
listy; alm. Zora (Olomouc, 1860—61); Ženské listy 
(1913). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a kulturněhistorické 
práce: Kryštof Harant z Polžic (R 1862, šifra A. B.); 
Čechoslovanští výtečníci (1863, s R. Přecechtělem); 
Čechy a Itálie v stol. 14. (1875); K. Havlíček a ultra- 
montáni (1877); Čtrnáctý věk (1878); Doba poroby 
a vzkříšení (1878); Památky českých reformátorů 
(1873); Z naší doby 1—4 (1886—90); Z osmnáctého 
věku 1—2 (1911 — 12). — Překlad: J. J. Rousseau: 
Smlouva společenská, základy práva politického 
(1871). — Ostatnípráce:¥{\as z Olomúce (1861, an.); 
Státoprávní základy národnosti (1862, dle Dr. P.); 
K dějinám Hlinská a okolí (1872); Paříž (cestopis, 
1872); Různé listy z cest Německem a Francií (1874); 
Z Prahy do Vídně (1874); Vídeň a okolí (1874); 
W. E. Gladstoneův boj proti vatikánismu (1877); 
Chrudimsko (1878); Základy vývoje Maďarů (1879); 
Řeči K. A., poslance na radě říšské (1880); Obrana
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českého školství (1883); Kořaleční mor (1884); Naše 
rolnictví (1884); Naše dělnictvo (1885); O zemském 
hospodářství v Království českém (1888); Naše pře 
s ministrem Dr Gautschem (1888); Osvobození rol
nictva (1888); Národohospodářské rozhledy 1—2 
(1889); O naší politice vyučování (1889); Z paměti 
korunování českých králů (1890); O českém školství 
v 1. 1889 — 90 (1890); Jindy a nyní (1890); Pokračova- 
cí a odborné vzdělání (1890); Původ vídeňských 
úmluv o navrácení se Němců do sněmu Království 
českého (1890); Uzavírané území německé v Krá
lovství českém (1890); Vídeňské punktace v školách 
menšin (1890); Reforma správy škol dle úmluv ví
deňských (1890); Organizování zastupování zájmů 
rolnictva (1890); Některé příčiny hospodářské krize 
(1891); Uhry a Rakousko (1891); Chicago (1893); 
Rozhledy v politice vyučování (1893); Nedělní klid 
(1893); Ozbrojený mír (1894); Z Uher (1894); Poslání 
Ústřední matice školské (1895); Upomínky na Náro
dopisnou výstavu českoslovanskou (1896); Vývoj 
živnostenské politiky na sněmu Království českého 
(1896); Z hospodářské politiky 1—6 (1897 — 1903); 
Ze Spojených obcí severoamerických (1897); Náro
dohospodářské a statistické rozhledy 1—5 
(1899—1907); Pojišťování dělnictva (1898); Cukr 
(1899); Živnostenskopolitická činnost sněmu Krá
lovství českého v 1. 1898—1900 (1900); Krize hospo
dářského průmyslu (1902,3. rozšiř, vyd. 1906); Pojiš
ťování hospodářského zvířectva (1902); Jednání 
o hospodářském výzkumnictví a zkušebnictví v Krá
lovství českém (1903); Z Německa 1—3 (1903 — 04); 
Rakousko k Německu (1904); Hospodářský rozkvět 
Uher (1905); Z dějin hospodářství královského věn- 
ného města Poličky (1906); Zemské sirotčí fondy 
(1906); Uhry od Rakouska (1907); Památce Dra 
E. Grégra (1907); Úprava Labe (1907); Památce 
Fr. Skopalíka (1908); Z dějin okresních zastupitel
stev v Království českém (1908); Zájezdy rolnictva 
východočeského na Moravu a do Slezska v 1. 1884 
až 1902 (1908); Památce V. Šimerky (1909); Z dějin 
okresu hlineckého 1 (1909); Upomínky z Uher 
(1909); Z Balkánu (1909); Památce kartografa J. Ho
molky (1909); Z mých styků s G. Eimem (1910); Pa
měti z doby Badeniovy (1910); Památce biskupa Dra 
J. J. Haise (1910); Památce Dra A. P. Trojana (1910); 
Z mých styků s dr. A. P. Trojanem (1919); Z mých 
styků s Moravany (1910); Mé paměti z doby Taafo- 
vy 1879—93 1 (1910); Památce Jana hr. Harracha 
(1911); Pomněnky na hrob P. Ig. Wurma (1912); Pro 
naše rolnictvo 1 (1913); Památce Dra hr. Kaunice 
(1916). Mimoto četné další politické projevy a hos
podářské publikace, zejména v chrudimské edici 
Sbírka drobných spisů hospodářských, v pražské 
edici Epištoly svobody, v Čs. matici rolnické aj. ■ 
REDIGOVAL kalendář: Lípa českomoravská 
(1862-64). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Z věku ro
boty (paměti, 1888).i

BIBLIOGRAFIE: K. V. Adámek: Bibliografie kra

je chrudimského, in Zpráva Průmyslového muzea 
pro východní Čechy za rok 1905; K. V. Adámek: 
K.A., in sb. Za K.A. (1918). ■ LITERATURA:
J. Adámek: Literární dílo K. A. (1918); sb. Za K. A. 
(1918). ■ P. Sobotka: Cestopisy, Osvěta 1879; an.:
K. A., Světozor 1880; ■ ref. Z naší doby: Dr A. S., 
Lit. listy 1887; -p-, Světozor 1887; Z., Hlas národa 
5.4.1887; M. (T. G. Masaryk), Athenaeum 1888/89 
■; K. V. Adámek: K. A., in Sborník okresu hlinecké
ho (1897); XYZ: K. A., Máj 1905/06, s. 44; an.: K. A., 
Máj 1909/10; -n-: K. A., Zvon 1909/10; R. U. (Urbá
nek): A. paměti, Přehled 1910/11; Ant. Veselý: Z 18. 
věku, Čes. revue 1912/13; ■ nekrology: J. B., Čes. re
vue 1918; an., NL 11. 1. 1918 a 12. 1. 1918; an., LidN 
12. 11.1918; an., PL 12.1.1918; an., Chrudimský kraj 
1918; an., Zlatá Praha 1918; an., Východ 1918; an., 
Topičův sborník 1918 ■; K. V. Adámek: Literární 
počátky K. A., Věstník ČAVU 1928.

OS

Karel Václav Adámek
* 19. 9. 1868 Hlinsko u Chrudimi
† 18. 12. 1944 Chrudim

Sběratel a badatel v literárním dějepise, kulturní his
torii, vlastivědě, národopise, historii a právní vědě, 
veřejný a kulturní pracovník, organizátor muzejnic- 
tví.

Syn politika a kulturního pracovníka Karla A. 
Obecnou a měšťanskou školu vychodil v Hlin- 
sku, pak studoval gymnázium v Chrudimi a od 
1886 práva v Praze (doktorát 1896). Působil 
nejprve jako solicitátor v Hlinsku a Chrudimi, 
1900 si otevřel vlastní advokátní kancelář 
v Hlinsku. Věnoval se soustavně badatelské 
a organizátorské práci na širokém poli vlasti
vědy, kulturní historie, archeologie, národopi- 
su a muzejnictví. Byl spoluzakladatelem Spo
lečnosti přátel starožitností českých (1888), dal 
podnět k muzejnickým sjezdům (1893), účast
nil se příprav na Národopisnou výstavu česko
slovanskou v Praze, budoval vlastivědné mu
zeum v Hlinsku a organizoval krajinskou vlas
tivědnou práci. Stal se členem KČSN (1927) 
a místopisné komise ČAVU (1919). Působil 
rovněž v politice a veřejném životě, mj. dal 
podnět k státoprávnímu manifestačnímu tábo-
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ru na Košumberku (1900). Na svých studijních 
cestách navštívil Polsko, Slovensko, Zakarpat
skou Ukrajinu, Maďarsko, Švýcarsko, Němec
ko aj. Od 1928, kdy zanechal advokátní praxe, 
se plně věnoval odborným zájmům. Celkově 
napsal několik stovek studií, úvah a zpráv tý
kajících se jeho oboru — práv, ale také roz
manitých otázek kulturní historie, dějin, vlasti
vědy a národopisu; jejich cena spočívá přede
vším v materiálové stránce (věnují se převážně 
problematice východních Čech a rodného 
Hlinská).

Výraznou složku A. díla tvoří práce literár- 
něhistorické; i v nich převládá dokumentární 
zřetel (práce s korespondencí, deníky apod.). 
Zabývají se většinou tvorbou strýce Bohumila
A. , jeho literárními začátky, historií hry Salo- 
mena i jeho vztahy k jiným spisovatelům 
(J. Vrchlický, S. Čech, A. Heyduk); tyto často 
obsáhlé práce publikoval A. jen časopisecky 
(v České revui, Zlaté Praze, ČCM aj.). Sledoval 
také rané období spisovatelské činnosti svého 
otce, kdy se Karel A. nej intenzivněji věnoval
1 beletrii. Dvoudílná práce o Slovensku přináší 
cestopisnou formou zpracovaný podrobný 
místopis země, podložený kulturněhistorickou 
dokumentací. V rukopise zůstalo nedatované 
drama Vřetenov.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Kopecký, Jaromír 
Hradišťanský, M. Sokol; K, K. V. A., -1-, -m-, M. S., 
P., XYZ. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1920); Bu
ditel Vysočiny (Hlinsko, 1927); ČČM (od 1887; zde 
1918 První období spisovatelské činnosti B. Adám
ka, 1927 A. Heyduk a jeho rod, 1929 Bavorský pobyt
B. A., 1936 B. A. a S. Čech); Časopis Matice morav
ské (od 1898); Čes. revue (od 1913; zde 1915-16 
Před premiérou A. Salomeny a 1923, 1924 a 1926 
Premiéra a reprízy A. Salomeny); Čes. listy hospo
dářské; Čes. lid (od 1901); sb. Hlinecko (1914); Ji
třenka (od 1888); Květy (od 1896); Lit. listy (od 
1893); Nár. listy (zde 1924 O nevydaných dramatech 
B. A.); Národopisný věstník českoslovanský (zde 
1926 B. A. národopiscem); Památky archeologické 
a místopisné (1891); Rozhledy (od 1903); Samostat
nost (od 1928); Vesna (od 1893); Věstník KČSN (od 
1899; zde 1928 Literární počátky K. Adámka); Vlas
tivědný s,borník východočeský (1922—38); Východ 
(Pardubice); Zlatá Praha (od 1917; zde t. r. B. A. 
a J. Vrchlický); Zprávy muzea okresu hlineckého 
(1908—20). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Slovenskem 1,
2 (cestopis,. 192122). Ostatní práce: Česká cha
lupa (1890); Levý Hradec v 17. a 18. věku (1890); Pa
měti o školách v okresu hlineckém (1891); Příspěvky 
k dějinám selského lidu z okolí Hlinská v 18. věku 
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(1897); Sborník okresu hlineckého (1897); Robota 
(1898); O právu autorském (1898); České zeměděl
stvo (1899); Lid na Hlinecku (1900); Město Skuč 
(1901); O léčení lidovém (1903); Zákonověda (1912); 
Občanská nauka pro nižší zemědělské školy (1923); 
Karel Adámek původcem, hlavním spolutvůrcem 
a čestným předsedou Národopisné výstavy česko- 
slovanské (1934). ■ REDIGOVAL časopis: Zprávy 
muzea okresu hlineckého 1 —6 (1908—20); sborníky: 
Hlinecko (1914); Vlastivědný sborník východočeský 
1—6 (1922—38). ■ USPOŘÁDAL: Památky výcho
dočeské 1, 2 (1904,1910); Listiny k dějinám lidového 
hnutí náboženského na českém východě v 18. a 19. 
věku 1, 2 (1911, 1922); Lidový nábytek východočes
ký (1917). ■

LITERATURA: K. V. Adámek in Sborník okresu 
hlineckého (1897); Ml. (J. Máchal): Dr. K. V. A. zahá
jil... (ref. Před premiérou A. Salomeny), ČČM 1916, 
s. 452; ■ ref. Slovenskem: J. Mk. (Menšík), ČČM 
1922; F.Š. (Šimek), Zlatá Praha 1922; -och- 
(F. S. Procházka), Zvon 1922; V. Ch. (Chaloupecký), 
CČH 1923 ■; ■ ref. Literární počátky K. A.: A. N. 
(Novák), LidN 20. 7.1928; Č. Zíbrt, ČL 1928; A. Gre
gor, ČMM 1929 ■; A. Pražák: K.V.A., LidN 
18.9.1943; ■ nekrology: J. Adámek, Naše věda 
1946; an., ČSPS 1943/45 ■.

os

Jan Adelf

* Heřmanův Městec
† po 25. 9.1593 Brtnice u Jihlavy

Českobratrský kněz, polemik, autor satirických, du
chovních a příležitostných básní.

Psal se též Adelphus, Adelfi, Adolff; Městecký, 
Hermannomiestensis, Miestensis. Byl vycho
ván u českých bratří v Prostějově (pod vede
ním br. Blažeje) a stal se tam duchovním 
(1577 —83). Měl spory s uherskobrodským dě
kanem augsburského vyznání P. Kyrmezerem, 
který usiloval o sjednocení jednoty bratrské se 
svou konfesí a pod svým vedením a po nezda
ru vydával potupné spisy na jednotu. Jmenovi
tě útočil i na A. Na počátku 1583 byl A. uvěz
něn z náboženských důvodů olomouckým bis-
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kupem Stanislavem Pavlovským, ale ještě na 
jaře téhož roku byl propuštěn na přímluvu 
moravského hejtmana Hynka Brtnického 
z Valdštejna, na něhož se písemně obrátil, a na 
přímluvu Bedřicha z Žerotína, ovšem s tím, že 
opustí diecézi. Usadil se pak na Brtnici; 1587 
onemocněl a 23.11. pořídil závěť, žil však ještě 
šest let.

Literární činnost J. A. je především rázu po
lemického, satirického a meditativního. Proti 
Kyrmezerovým útokům se bránil statí Ohláše
ní se Jana Adelfa proti psaní, jenž slově Acta 
concordiae..., a posměšnou písní Jan Adelf, 
Kyrmezeře, vzkazujeť: Da pacem, která útočí 
i na Kyrmezerovu dramatickou činnost. Sklad
ba neužívá právě vybraných slov, nepostrádá 
však vtipu. Je dochována i s čtyřhlasou melo
dií. Jejího nápěvu, za jehož autora se prohlašu
je A., bylo pak užito u několika časových skla
deb (např. u Toužebného naříkání města Plzně 
z 1618). Jeho meditativní, akrostichem autori
zovanou píseň Jak nesnadný mám a nebez
pečný boj otiskl J. A. Komenský v Kancionále 
(1659). Příležitostná skladba Labyrinthus byla 
napsána k svatbě Jana ml. z Žerotína.

KNIŽNĚ: Labyrinthus v podobnost rozličného cho
zení ... a v způsob dvou erbův spolu spojených sfor- 
mován... (Meziříčí nad Oslavou 1583); — posmrt
ně: Jak nesnadný mám a nebezpečný boj, in 
J. A. Komenský: Kancionál... (1659). ■ EDICE: 
J. Skopec: Sborník skladeb hlavně českobratrských 
prózou i veršem v kapitolní knihovně svatovítské 
z let 1580-1612, Věstník KČSN 1904; J. Volf: Jana 
A. Městeckého Labyrint, ČMM 1922. ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 64; Rukověť hu- 
man. básnictví 1 (1966). ■ LITERATURA: J. Jireček: 
Rukověť 1 (1875); J. Volf: J. A. Městeckého Labyrint, 
ČMM 1922; F. Hrubý: Ladislav Velen z Žerotína, 
ČČH 1929 a 1930; A. Škarka: Neznámí skladatelé 
bratrských písní, LF 1936 + Ze zápasu nekatolické
ho tisku s protireformací, ČČH 1936; M. Cesnako- 
vá-Michalcová in Divadelně hry P. Kyrmezera (Bra
tislava 1956); R. Říčan in Dějiny jednoty bratrské 
(1957).

zdt

Zdeněk Adla
* 1.6.1910 Žáry by u Brandýsa nad Labem

Prozaik, autor knih určených mládeži od nejútlejší
ho věku až po období dospívání.

Studoval v Praze na střední grafické škole, 
kterou opustil před dokončením (1928), a vě
noval se politické a novinářské činnosti. Od 
1929 byl organizačním tajemníkem sekretariá
tu Komunistického svazu mládeže pro praž
ský kraj, od 1931 do rozpuštění KSM pracoval 
v jeho ústředním sekretariátu v agitpropu. Při
tom navrhoval plakáty pro KSČ, obálky na 
brožury a knihy nakl. K. Boreckého a kreslil 
ilustrace pro stranický tisk. Vydával také 
vlastním nákladem básnické sbírky mladých 
komunistických autorů (I. Bart, J. Dolina). 1934 
nastoupil v obchodním domě Teta jako re
klamní kreslič a založil a vedl tu kulturněpoli- 
tický T-klub. 1939 byl zatčen a do 1945 vězněn 
v Dachau a Buchenwaldu. I tam vedl skupinu 
mladých komunistů Bohéma. Po osvobození 
pracoval krátce v sekretariátu ÚV KSČ a za
ložil časopis Hlas osvobozených, od června 
1945 byl redaktorem Světa sovětů, po 1948 je
ho šéfredaktorem. V období 1952—56 působil 
jako dopisovatel ČTK v Moskvě, po návratu 
domů se stal zástupcem šéfredaktora Květů 
(1957—60). 1961—62 se věnoval literární čin
nosti, 1962 — 70 působil jako šéfredaktor Ma
teřídoušky. 1967 založil časopis Sluníčko, kte
rý vedl. Od 1971 se věnuje dětské literatuře 
jako spisovatel z povolání. Jeho manželka je 
spisovatelka Věra Adlová, roz. Studená (nar. 
1919).

A. tvorba, určená převážně pro děti mladší
ho nebo i předškolního věku, zahrnuje lepore
la, verše pro nejmenší děti, moderní pohádku, 
obsáhlejší prozaické příběhy a umělecko- 
-naučnou literaturu. Zatímco v pracích pro 
nejmenší děti, které většinou sám ilustruje, vy
užívá A. symbiózy slova a obrazu k nenásilné
mu poučení, v beletristických knížkách pro dě
ti základního školního věku větší měrou usilu
je o fabulaci, pracující často s humorem a vtip
nou pointou. Zdařilé jsou zejména jeho po
hádky (hl. Pejskovy pohádky), kladoucí důraz 
na spád děje a srozumitelnost. V oblasti umě- 
lecko-naučné prózy pro mládež, kterou zčásti 
píše se svou manželkou, náleží mezi významné 
tvůrce tohoto žánru.

37



Adla

PSEUDONYM: Zdeněk Dlouhý (do 1945). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Haló noviny; Hlas osvobozených; 
Květy; Lit. noviny; Mateřídouška; Mladá garda; 
Obrana lidu; Oheň; Rozsévačka; Rudé právo^ Slu
níčko; Svět sovětů; Tramp; Vlasta. ■ KNIŽNĚ. Be
letrie: Cirkus (P pro ml., 1937, pseud. Zdeněk Dlou
hý; vyšlo v kn. s tit. Naši kamarádi, spolu s prózou 
J. Borodina [spr. J. Boronin] Povídky zvířecího dok
tora, přel. ADA = J. Jabůrková); Kouzelná skříňka 
(P pro ml., 1960, s V. Adlovou); Krásná a slavná (P 
pro ml., 1961, s V. Adlovou); To neznáte Jiřinu (P 
pro ml., 1962); První výlet (BB pro ml., 1962, s auto
rovými ilustracemi); Péťa, Ašot a Nina, tvoji kama
rádi ze Sovětského svazu (P pro ml., 1963, s autoro
vými ilustracemi); Šedesát kapek (P pro ml., 1964, 
s autorovými ilustracemi); Trpaslík Čičorka a Pepík 
Herkules (pohádka, 1964); Zvířátka (vystřihovánky, 
1965); Kleopatra v kytaře (R pro ml., 1967); Pejsko
vy pohádky (1969); Kuchař a moucha čili Jak vzni
kají války (omalovánky, 1969); Tomášek a trpaslík 
Ondřej (pohádka, 1969, pův. v kn. Pejskovy pohád
ky); 100 kapek (P pro ml., 1971); Jak šel žiraf k moři 
(pohádka, 1971, s autorovými ilustracemi, pův. v kn. 
Pejskovy pohádky); Pohádky pro všední dny i pro 
svátky (1973, s jinými); Hvězdy nad Samotou (P pro 
ml., 1974); Vyprávění o veliké zemi (P pro ml., 1974, 
s V. Adlovou); Koukej, bráško (P pro ml., 1976); 
Kouzelníkova zahrada (pohádky, 1976); Vlče (P pro 
ml., 1979). ■ REDIGOVAL knižnici: Knihovnička 
Mateřídoušky (s D. Slabou); sborník: Malá mateří
douška (1964); I USPOŘÁDAL A VYDAL: Čítan
ka pro 5. roč. ZDŠ (1963, s V. Adlovou a B. Foltý- 
nem); Čítanka pro 4. roč. ZDŠ (1973, s T. Mackem).
■

LITERATURA: V. Kovářík: ref. Kouzelná skříň
ka, RP 6. 4. 1960; O. Syrovátka: ref. Krásná a slavná, 
Zlatý máj 1962; ■ ref. To neznáte Jiřinu: K. Šmer- 
hovský, Komenský 1962/63; Š. Vlašín, Zlatý máj 
1963 ■; A. Hájková: ref. První výlet, Zlatý máj 1963; 
V. Vařejková: ref. Šedesát kapek, Komenský 
1964/65; J. Šnobr: Z. A., Zlatý máj 1967; ■ ref. Kleo
patra v kytaře: J. Voráček: Látkové proměny — 
žánrové schéma, Impuls 1967; Z. Zapletal, Zlatý máj 
1968 ■; H. M.: ref. Hvězdy nad Samotou, Zlatý máj 
1974; J. Voráček: ref. Vyprávění o veliké zemi, Zlatý 
máj 1975; O. Chaloupka: ref. Kouzelníkova zahrada, 
Zlatý máj 1976.

ah

Alois Adlof
* 16. 8. 1861 Hořice u Jičína
† 25. 3. 1927 Praha

Evangelický kazatel, autor naučných prací, duchov
ních písní a nábožensky zaměřených povídek. Též 
překladatel.

Narodil se jako osmé z devíti dětí v rodině 
zedníka; kromě dvou bratrů všichni sourozen
ci v dětství zemřeli. Ve třech letech ztratil otce, 
rodina se octla v bídě. Byl vychováván v kato
lickém duchu, ale vlivem četby a svobodo
myslných učitelů konvertoval. Základní školní 
vzdělání získal v Hořicích. Podporován evan
gelickou církví navštěvoval od 1874 gymnázi
um v Gnadenfrei (Německo), později v Níz
kém ve Slezsku a v Praze. Po maturitě (1883) 
se zcela obrátil k evangelickému učení a stu
doval bohosloví ve Švýcarsku (Ženeva), ve 
Skotsku (Edinburgh) a v Lipsku (1884—1886). 
Patřil mezi zakladatele Křesťanského spolku 
mladíků v Čechách i mezi zakladatele svobod
né — reformované církve (1880), pozdější jed
noty českobratrské, na jejímž vedení se po
stupně podílel. 1886 se stal kazatelem jejího 
pražského sboru, kde působil až do smrti. Byl 
ženat a měl tři děti.

A. literární činnost byla výrazně nábožen
sky orientována v duchu jednoty českobratrs
ké. Psal především kázání, populárně vědecké 
práce apologetické a historické, výklady ně
kterých knih biblických, duchovní básně a pís
ně prodchnuté horoucí láskou k bohu a lidem, 
které navazovaly na písňový odkaz předků. 
Beletristická prvotina odkazuje k vlastnímu ži
votu líčením přechodu katolického studenta 
na víru českých bratří. Také další práce věno
val A. náboženské tematice, ať je situoval do 
doby husitské (Svítá!, Horečka paní}, nebo do 
současnosti (Nalezené poklady). Při jejich fa
bulaci podřizoval všechny složky vyprávění 
výchovným a religiózním tendencím a neubrá
nil se tak stereotypu při tvoření zápletek 
a charakterů. Umělecky nevýrazné Vzpomín
ky ze svého dětství zachycují nepříznivé rodin
né poměry až do A. odchodu na studia.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Adolf Hořický, Alois Ho- 
řický; A. A. ■ PŘÍSPĚVKY in: Betanie; Českobra
trská rodina; Křesťanský buditel; Křesťanský spolek 
mladíků; kal. Mír; Mladý křesťan; Světlo (pouze ná-
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boženská publicistika). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kněz 
a student (P 1890); Nalezené poklady (P 1903); Sví
tá! (P 1906); Když kvetly chrpy (P 1907); Pokoj skr
ze víru (1907); Horecká paní (P 1915); Vzpomínky 
ze svého dětství (1927). — Překlady: R. Boyd: Cesta 
života (1877); J. Bunyan: Cesty křesťana z města 
zkázy na horu Sión (1. díl, 1900) + Cesty poutníků 
z města zkázy na horu Sión (2. díl, 1910). — Ostatní 
práce: Byl-li Petr apoštol v Římě? (1888); Začátky 
svobodné reformované církve ve Strměchách 
(1888); Výklad modlitby Páně (1891); O Biblí kralic
ké (1893); Mír (1896); Z dějin Filadelfie (podoben
ství, 1900); Nástin života Jana Bunyana (1890); Vý
klad epištoly Pavla k Římanům (1. 1902, 2. 1925); 
Vyznání víry a zřízení svobodné reformované církve 
(1904); O ženské otázce (b. d., 1904); Herodes a jeho 
rod (1905); Nástin dějin svobodných církví křesťan
ských, zvláště pak svobodné reformované církve 
české (1905); Paní a služka (1905); Nevěsta a tchýně
(1906);  Buďme pilní! Když listí padá (1907); K středu
(1907);  Čtení o Husovi (1907, s J. Hochmanem a F. 
Urbánkem); Signály nebezpečí dospívající mládeže 
(1907); Gesetzliche Stellung der staatisch nicht aner- 
kannten Religionsgesellschaften in österreich
(1908);  Eliška Prentisová (1910); Biblické letopisy. 
Chronologický přehled Písma svátého Starého i No
vého zákona (1912); Význam jmen biblických 
(1912); Oliver Cromwell (1914); Návod ke křesťan
ské práci (1920); Jednota českobratrská, bývalá svo
bodná reformovaná církev (1923); Katechismus bi
blického učení (1923); Slovo kříže (kázání 1, 1924); 
Charles G. Finney (1925); Z velkého srdce (kázání 2, 
1927); Vyznání víry a řád jednoty českobratrské 
(1927); — posmrtně: Falešný peníz (1929); Přehled 
biblického učení (1934); Úvod do Nového zákona 
(1939). ■ REDIGOVAL časopisy: Mladý křesťan 
(1894-1915), Světlo (1918—24); kalendář Mír 
(1894-1924). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Křes
ťanský kancionál (1897); Jaré hlasy (sb. duchovních 
písní, b. d.); Kytice písní duchovních (b. d.). (Zařaze
ny též vlastní příspěvky a překlady z angličtiny.) ■

BIBLIOGRAFIE: T. Č. Zelinka: Bibliografie A. A., 
Výzva 1938. ■ LITERATURA: sb. Kytička na hrob 
A. A., křesťana (1928). ■ P. Váša: A. A. zemřel, LidN 
27. 3. 1927; T. Č. Zelinka: Plamen svítící a hřející, 
Kostnické jiskry 17. 8. 1961; A. Havránek: Svobodná 
reformovaná církev, Kostnické jiskry 12. 3. 1975 + 
Spisy a spisky A. A., Kostnické jiskry 26. 3. 1977; T. 
Č. Zelinka: A. A., Kostnické jiskry 26. 3. 1977.

sb

Jan Aeneas
* asi 1537 Mladá Boleslav
† 5. 2. 1594 Ivančice

Bratrský kazatel, kulturní organizátor, pedagog, 
překladatel a archivář.

Psal se i A. (Eneas) Boleslavský. Bratrského 
vzdělání se mu dostalo v Přerově, kde se stal 
1564 „učedníkem“, pak byl vyslán na univerzi
tu do Wittenbergu (1567 hodnost mistra). Už 
za studií působil k urovnání vztahů mezi luter
skými teology a jednotou. Na pokyn J. Blaho- 
slava pracoval na latinském překladu bratrské 
konfese jako soukromý žák proslulého peda
goga E. Růdingera. Po návratu z Wittenbergu 
spravoval od 1571 bratrskou školu a sbor 
v Třebíči, 1572 přijal kněžské svěcení. 1577 byl 
zvolen na synodě v Holešově za staršího a bis
kupa jednoty se sídlem v Ivančicích. 1590 se 
stal nejvyšším duchovním správcem jednoty.

Od 1575 pomáhal O. Štefanovi vést bratrský 
archív, po jeho smrti 1577 se sám stal písařem 
jednoty a uspořádal několik svazků jejích akt. 
Dozíral na ivančickou školu, jejímž rektorem 
byl 1575—88 jeho učitel E. Růdinger, a po je
ho odchodu ji až do smrti sám vedl; měl vý
znamnou účast v rozsáhlé polemice bratří 
s utrakvistou P. Kyrmezerem. Požíval velké 
vážnosti i mezi bratrskou šlechtou. Po smrti I. 
Cibulky (1582) řídil práce na bratrském pře
kladu bible; sám se na něm rovněž podílel.

RUKOPISNĚ: Ozvání proti spisu Kyrmezerovu Ac- 
ta concordiae (1580); Psaní panu Fridrichovi z Žero- 
tína proti novokřtěncům (před 1583). ■

LITERATURA: H. a J. Jirečkové in Biblí kralická 
a překladatelé její, Rozpravy z oboru historie, filolo
gie a literatury (1860); A. Gindely: Dekrety jednoty 
bratrské (1865); J. Jireček: Rukověť 1 (1875) + Spi
sové čeští ve sborníku Pavla Krupia, ČČM 1877; J. 
Šmaha: Kralická bible, vliv a důležitost její v litera
tuře české, ČČM 1878; J. Cvrček: Archív jednoty 
bratrské v Herrnhutě, ČČM 1897; S. Souček: Dva 
drobné příspěvky k dějinám Kralické bible, ČMM 
1924; K. Krofta in O bratrském dějepisectví (1946).

A
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Akademický čtenářský spolek

Akademický čtenářský spolek viz in Al
manach českého studentstva

Akademie
1897-1928

Revue sociálně demokratické strany pro teoretickou 
problematiku a kulturu.

Podtitul: toč. 1—2 (1897—98) Orgán mládeže socia
listické; roč. 3—31 (1899—1928) Revue socialistická, 
Socialistická revue. — Redaktoři: roč. 1 (1897) 
F. Tomášek; roč. 2—4 (1898 — 1900) A. Meissner; 
roč. 5—11 (1901-07) A. Meissner, F. Modráček; roč. 
12 — 13 (1908—09) B. Šmeral, A. Meissner, F. V. Krej
čí; roč. 14-19 (1910-15) F. Modráček, F. V. Krejčí; 
roč. 20 (1916) V. Vacek, F. V. Krejčí; roč. 21 (1917) 
V. Vacek; roč. 22-24 (1918-20) odp. red. E. Skatu- 
la; roč. 25 (1922) odp. red. J. Sýkora, red. rada J. Flei- 
schner, F. V. Krejčí, J. Stivín, E. Štern; roč. 26 (1923) 
odp. red. J. Sýkora, red. rada F. V. Krejčí, J. Stivín,
E. Štern; roč. 27-29 (1924-26) odp. red. J. Sýkora, 
red. rada V. Beneš, J. Hlaváček, R. lilový, F. V. Krej
čí, J. Macek, F. Mareš, F. Modráček, E. Štern, J. Sti
vín, K. Velemínský, E. Vondruška; roč. 30—31 
(1927 — 28) F. Modráček. — Vydavatelé: roč. 1—3 
(1897 — 99) F. Tomášek, O. Pohl; roč. 4 — 11 
(1900—07) F. Tomášek; roč. 12-13 (1908-09)
F. Modráček; roč. 14 —19 (1910—15) B. Šmeral; roč. 
20-22 (1916-18) V. Vacek; roč. 23-24 (1919-20) 
J. Skalák; roč. 25-31 (1922-28) Ústřední dělnické 
knihkupectví, nakladatelství a antikvariát (A. Svěce
ný), Praha. — Periodicita: měsíčník. Ročníky 1—24 
mají na tit. listu vročení 1897 — 1920, ročníky 25 — 31 
mají na tit. listu vročení 1922—28. Vycházely: roč. 1: 
8 čísel od ledna do srpna; roč. 2—23: 12 čísel od říj
na (předchozího roku, než je vročení na tit. listu) do 
září; roč. 24: 12 čísel od října (předchozího roku) do 
října; roč. 25—28: 12 čísel od května (předchozího 
roku) do dubna; roč. 29:14 čísel od května (předcho
zího roku) do června; roč. 30—31: 10 čísel od září 
(předchozího roku) do června. — Příloha: roč. 
28-29 (1925-26) Rudé květy.

Měsíčník byl původně koncipován jako dis
kusní orgán mládeže, hlásící se k různým so
cialistickým proudům. Od 1899 (roč. 3) se stal 
revuí sociálně demokratické strany a přinášel 

příspěvky, které se snažily formulovat marxis
tické pojetí nejrůznějších problémů politiky, 
ekonomiky, vědy, kultury a ideologie. U pře
vážné většiny přispěvatelů však nebyla znalost 
Marxova a Engelsova díla příliš hluboká, a tak 
se často objevovaly názory, které neměly 
s marxismem nic společného, nebo názory 
ovlivněné německým a francouzským revizio- 
nismem. Revue tak odrážela vnitřní rozpory 
sociálně demokratického hnutí, koncepce jed
notlivých frakcí. Po ustavení KSČ se zaměření 
Akademie stalo jednoznačně totožné s oficiál
ní politikou sociálně demokratické strany.

Články o politické, ideologické a vědecké 
problematice sem psali E. Beneš, J. Hudec, V. 
Charvát, B. Kalandra, J. Koudelka, J. Krapka, 
F. Krejčí, J. Macek, F. Modráček, K. Pelant, F. 
Soukup, J. Skalák, F. Steiner, B. Šmeral, E. 
Štern, V. Vacek, A. P. Veselý, J. Vozka, L. Win- 
ter aj. Z cizích socialistů přinesla A. příspěvky 
od J. Jaurěse, F. Mehringa, E. Vandervelda, W. 
Sombarta aj. V oblasti umělecké problematiky 
se A. již v prvních ročnících zaměřila k řešení 
otázky vztahu umění a lidu, sociálního hnutí, 
socialismu. Ve druhém ročníku zorganizovala 
redakce diskusi o postavení inteligence v děl
nickém hnutí a v sociálně demokratické straně 
(příspěvky V. Housera, A. Němce, S. K. Neu
manna, J. Steinera). Základní pojetí kulturních 
otázek v časopise určoval po celou dobu vydá
vání F. V. Krejčí. V estetické problematice se 
Krejčí pokoušel doplňovat sociálně demokra
tickou ideologii etickým, humanitářským ak
centem, vnášejícím do marxismu osvětářský 
charakter. Zvláště se zabýval otázkami funkce 
sociální literatury, etiky v dramatu, monismu 
a literární tvorby, proměny kulturních hodnot 
v době války aj., méně již hodnocením kon
krétních děl. Ostatní autoři statí o umění (V. 
Dvořák, J. Jirásek, A. Macek, M. Majerová, G. 
Winter) publikovali v A. příležitostně. Vý
znamné jsou studie J. Hory, které psal do A. 
1920 před vznikem KSČ (Kulturní smysl doby, 
K novým snahám v písemnictví). V pozdějších 
ročnících referovali o literatuře zejména V. 
Běhounek a R. lilový. — Literární příloha Ru
dé květy, redigovaná R. lilovým, přinášela 
1924 — 26 (roč. 28—29) poezii (F. Dlouhán, J. 
Grmela, I. J. Kouša, F. Mareš, J. Rosenzweig- 
Moir, J. V. Rosůlek, J. Skarlandt, J. Sýkora, J. 
Šnobr, Z. Tlamich, K. Vokáč, z překladů
I. Goll), prózu (J. Grmela, R. R. Hofmeister,
J. Šnobr, E. Vachek) a studie (N. Melniková-
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Papoušková, A. Pražák, S. Svoboda). Názvem 
táto příloha navazovala na stejnojmenný bele
tristický časopis vycházející od 1901.

zt

Akord
1. 1928-1933, 2. 1934-1939, 3. 1939-1948

Časopis katolicky orientovaných autorů pro literár
ní kritiku a teorii.

1.
Hlavní spolupracovníci: 1928—32 (roč. 1—5) J. Du- 
rych a J. Dostál ve funkci redaktorů; 1933 (roč. 6) 
bez označení redaktorů a spolupracovníků. — Vy
davatel: L. Kuncíř, Praha. — Periodicita: 1928-33 
(roč. 1—6) měsíčník, 10 čísel ročně (6. roč. ukončen 
předčasně). A. přestal vycházet v důsledku hospo
dářské krize.

A. byl koncipován jako platforma katolicky 
orientovaných autorů, kteří se polemicky 
obraceli jak proti stoupencům „zvláštního ka
tolického umění“, tak proti těm spisovatelům, 
kteří podle mínění stoupenců A. prohlubovali 
relativismem a „nevěrectvím“ krizi soudobého 
člověka. Přispěvatelé usilovali o totální kritiku 
tehdejší liberalistické doby, „celého systému 
života, rozdrobeného a rozpolceného“. Poža
davek „nového sjednocení“ předpokládal roz
pracování katolického světonázoru ve všech 
sférách duchovní činnosti. Ideovým vůdcem A. 
byl J. Durych, který napsal řadu programo
vých i speciálních statí, věnovaných jak litera
tuře a umění (mj. studii o V. Dykovi, K. Hla
váčkovi, O. Březinovi, J. Demlovi, o českém 
jambu, o „hranicích umění“), tak otázkám kul- 
turněpolitickým a teologickým. V době redi
gování A. se Durych rozhodl zanechat umělec
ké tvorby a věnovat se výhradně publicistice, 
jež by katolicismu vydobyla nové místo v ná
rodním společenství (příspěvek Dnešní naděje 
katolicismu v zemích českých). V těchto inten
cích podnikli i ostatní autoři A. řadu „revizí“ 
historických i soudobých problémů: práce 
o národním obrození revidovaly dosavadní 
výklady Masarykovy, Vlčkovy aj., byly odmít

nuty demokratické tendence v české literatuře, 
poetismus, moderně orientovaná kritika aj. A. 
věnoval obsáhlé studie autorům, kteří souviseli 
s programem integrálního katolicismu (J. Du
rych, G. Bernanos, F. Mauriac, J. Barbey d’Au- 
revilly, L. Bloy), i autorům řešícím náboženské 
otázky (F. M. Dostojevskij, A. Blok, A. Bělyj, 
S. Undsetová). Kritické a odborné články psali 
J. Dostál, L. Peřich, J. Strakoš, J. Vašica, V. 
Renč, dále P. Eisner, J. Heyduk aj. 1931 vyšlo 
tzv. Bridelovo číslo. Z cizích autorů byly tiš
těny překlady M. Berďajeva, W. Blaka, G. Ber- 
nanose, L. Bloye, J. Maritaina, F. Mauriaca aj. 
V posledních ročnících vliv Durychův poklesl 
a na vedení A. se podíleli B. Chudoba, 
B. Štorm aj. Zesílil zájem o ideologicko-poli- 
tické otázky, zejména o italský fašistický kor
porativní systém. Z beletrie otiskoval A. pouze 
občas poezii. S vyhraněným profilem časopisu 
nesouviselo jen několik málo studií (např. stu
die J. Mukařovského o umělcově osobnosti 
a díle, práce Ant. Veselého o G. Pflegru Mo
ravském).

2.
Podtitul: Časopis pro kulturní informaci (roč. 1); Re
vue pro kulturní syntézu (roč. 2—5); Měsíčník pro 
kulturní orientaci (roč. 6). — Redaktor: 1934 (roč. 1) 
B. Chudoba; v dalších roč. uvedeni redaktoři rubrik. 
— Vydavatel: Moravan, spolek katolických akade
miků, Brno. — Periodicita: 1934 (roč. 1) 10 čísel; 
1935—38 (roč. 2—5) čísla rozdělena do samostatně 
paginovaných speciálních oddílů; 1939 (roč. 6) 6 čí
sel. Ročníky nebyly značeny.

S novou redakcí A. se aktuální poslání časopi
su přesunulo z oblasti kulturněpolitické do ob
lasti literárněkritické. Zde se vůdčí osobností 
stal M. Dvořák, který formuloval kritické po
stoje k soudobým literárním diskusím (např. 
o J. Wolkrovi, F. X. Šaldovi, surrealismu). 
Hlavní pozornost A. se však soustředila 
k otázkám uměleckým, estetickým, vědeckým 
a teologickým. Snaha o filozofičtější pojetí 
problémů a všestrannější záběr se projevila 
také v založení několika stálých samostatných 
rubrik, jejichž názvy se během času měnily: 
Duchovní život (řídil M. Habáň), Poezie a lite
rární glosy (J. Strakoš, M. Dvořák, R. Černý), 
Umění (K. F. Krejčí, O. Králík, F. Pospíšil), Vě
da (J. Heger, M. Habáň), O knihách (L. Peších), 
Poznámky (L. Peších), O knihách a filmu aj.
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Akord

V rubrice Poezie publikovali K. Bochořák, J. 
Čep, R. Černý, J. Dokulil, M. Dvořák, M. Gla- 
bazňová, F. Hrubín, F. Křelina, F. Lazecký, V. 
Renč, B. Reynek, Z. Řezníček, V. Vokolek, 
J. Zahradníček, překládáni byli H. Alain-Four- 
nier, R. Billinger, P. Claudel, J. Giono, J. R. Ji- 
ménez, R. M. Rilke a další zahraniční autoři. 
Tvůrčí krédo otiskli J. Čep a J. Zahradníček. 
Mimo literární kritiku (B. Fučík, M. Dvořák, 
J. Strakoš) se A. věnoval i výtvarnému umění 
(A. Kutal, J. Pečírka, V. Richter, V. Volavka 
aj.). Obsáhlé studie rozebíraly práce M. Hei- 
deggera, F. Kafky aj. Pro ideologickou orien
taci A. byly charakteristické polemiky 1937 — 
J. Čep: Netřeba víry k tvorbě (proti článku 
F. Halase) a J. Durych: Pláč K. Čapka (proti Č. 
sympatiím k republikánskému Španělsku). 
1934 vznikla edice Akord, v níž vycházela pů
vodní a překladová beletrie i odborná díla ka
tolicky zaměřených autorů (M. Habáň, Žalmy 
v překl. J. Hegera, F. Timmermans aj.).

3.
Podtitul: Měsíčník pro literaturu, umění a život — 
Redaktoři: 1939/40 (roč. 7) J. Dokulil, M. Dvořák, 
A. Vyskočil, J. Zahradníček; 1940—48 (roč. 8—14) 
J. Zahradníček s red. kruhem. — Vydavatel: Akord, 
literární a umělecké nakladatelství (roč. 7 — 11); 
Sdružení katolických spisovatelů a publicistů (roč. 
12—14), Brno —Praha. — Periodicita: Označení roč. 
navazuje na Akord 2; 1939/40 (roč. 7); 1940/41 (roč. 
8); 1941/42 (roč. 9); 1942/43 (roč. 10); 1943/44 (roč. 
11); 1945/46 (roč. 12); 1947 (roč. 13) 10 čísel; 1948 
(roč. 14) 6 čísel. Pö únoru 1948 byl časopis úředně 
zastaven.

Novou koncepci A. vtiskl J. Zahradníček a je
ho blízcí spolupracovníci, básníci a literární 
kritici. Soustředili ke spolupráci nejen autory, 
kteří se s katolickou orientací listu plně zto
tožňovali, ale v menší míře i spisovatele, jimž 
byl A. blízký svým kritickým zaměřením. Bo
hatě byla zastoupena poezie (K. Bochořák, 
J. Dokulil, F. Hrubín, J. Jelen, L. Macešková = 
J. Kameník, V. Vokolek, V. Závada, J. Zahrad
níček), ojediněle zde tiskli i mladší básníci 
(např. A. Bartušek, I. Blatný, J. Orten, J. Šoto- 
la); v pozdějších ročnících byla sporadicky 
publikována také próza (J. Čep). Hlavní náplň 
časopisu tvořily práce literárněkritické, teore
tické a v menší míře literárněhistorické. Vůdčí
mi kritiky A. byli B. Fučík a M. Dvořák, jimž 

představovala kritika „vědomí i svědomí uměl
ce“, disciplínu, která „postihuje zákony ztvár- 
ňovacího procesu“. Tyto principy byly rozvíje
ny v řadě analýz tehdejší literární tvorby, ze
jména poezie a prózy. Z literárních kritiků 
(R. Černý, J. Filipec aj.) se především J. Červin
ka zaměřil k rozborům tvorby nejmladší gene
race, opíraje se o filozofii existenciální (A. otis
kl několik prací S. Kierkegaarda). Teoretické 
zaměření je příznačné pro práce T. Vodičky 
(studie o českém verši aj.) a O. Králíka (studie 
o překladatelství). Významnou část A. tvořily 
badatelsky objevné stati J. Vašici o nejstarších 
památkách české literatury, české bibli a slo
vesném umění baroka. K Vašicovým 60. naro
zeninám vyšlo speciální číslo A. (1943). Jiné 
číslo (1942) bylo věnováno památce J. Floria
na. — Po válce přestali někteří autoři s A. spo
lupracovat (F. Hrubín, V. Závada), přihlásili se 
však noví autoři, zejména z mladší generace (I. 
Diviš, L. Novák, I. Slavík, J. Suchý aj.). 
V kulturněpolitických sporech bránili spolu
pracovníci A. tvorbu i společenskopolitickou 
činnost katolických básníků (1946 obrana 
J. Zahradníčka, 1947 T. Vodička o svobodě 
tvorby, 1948 obrana J. Demla) a zároveň vytý
kali části soudobé tvorby utilitarismus a pro
pagandistické zaměření. V polemice Kritické
ho měsíčníku s Tvorbou o svobodě umělecké 
tvorby v socialismu se A. připojil k protiko
munistickým kritikům. Hodně místa věnoval 
časopis analýzám válečné a poválečné tvorby, 
zejména poezie (V. Holan, F. Hrubín, V. Ne
zval, J. Zahradníček). Kritici (R. Černý, 
M. Dvořák, B. Fučík, R. Konečný, O. Králík 
aj.) konfrontovali své postoje s tvorbou hlásící 
se k socialistickým ideálům, jež zásadně a ne
přátelsky odmítali, a to nejen v rozborech děl, 
ale také v úvahách.

vfzt

Jan Akron Albín Vrchbělský viz Jan 
Akron Albín Vrchbělský
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Aktivisté

Aktivisté (1)
1936-1942

„Literární umělecký kruh“ sdružující literáty a vý
tvarníky; v reakci na údajný pesimismus a artismus 
soudobé literatury zdůrazňoval činorodý optimis
mus a lidovost.

Skupina vystoupila prvně v květnu 1936 alma
nachem Aktivisté; obsahoval nepodepsané 
úvodní prohlášení a doslov B. Slavíka, verši 
a prózami se představili M. Baláš, L. Bena, 
V. Beniak, O. Berger, M. Bureš, B. Četyna, 
J. Flanderková, R. Habřina, P. G. Hlbina, J. Ja
noušek, J. Jeníková, J. Kadlec, F. Kožík, 
J. L. Kraus, M. Matas, J. Nečas, V. Rolko, 
V. Rozner, Z. Spilka, L. Stehlík, E. Synek, 
J. Šulc, L. Urban, A. Vošalík, J. Zatloukal, 
J. Zpěvák; ve výtvarné příloze byli zastoupeni 
J. Antek, J. Bartoš, L. Blahák, F. Gibala, V. Ho
lub, M. Stejskal a J. Wielgus. Skupina vydávala 
časopis Aktivisté (1936—42) a navíc 1939—42 
převzala již existující časopis Uboj (ved. re
daktor V. Kolátor). Pořádala literární večery 
v Praze i v řadě dalších českých měst a vydá
vala Edici Aktivistů (4 sv.) a Knihovnu Uboje 
„U nás“ (5 sv.). V těchto edicích vycházeli pře
devším autoři z jádra skupiny: J. Janoušek (ro
mán, básně), J. Kadlec (básně), V. Kolátor 
(próza, překlady, studie), J. Flanderková (po
vídky). Složení skupiny se postupně zúžilo 
a zčásti změnilo, např. odstoupil redaktor al
manachu B. Slavík. Kromě právě jmenova
ných patřili k členům zvláště: L. Dymeš, H. Ja
níčková, F. Kožík, O. Picková, V. Rozner, 
L. Sova, J. Suchánek, J. Škvor. Kritickým mluv
čím byl především V. Rozner a dále J. Janou
šek, J. Kadlec a V. Kolátor. Se skupinou spolu
pracovali sochaři J. Bartoš, F. Gibala, M. Stej
skal, J. Znoj a karikaturista J. Koenigsmark. 
Nuceným zastavením obou časopisů v létě 
1942 končí veřejná činnost skupiny.

Název skupiny byl objasněn v programo
vém prohlášení: „...odmítáme se vší rozhod
ností slabošský pesimismus a dekadenci, který 
nemůže formovati mladé lidi. Stavíme se za 
umění jako projev životní aktivity...“. Základ
ní požadavek optimismu uvedl V. Rozner do 
souvislosti mj. též s podmínkami literárních 
soutěží vypsaných Baťou a závody Philips 
a voláním Důstojnických listů po „opravdo
vých chlapech“. Požadavek optimismu stejně 

jako odpor k „samoúčelné akrobatice slov“ byl 
výslovně zaměřen proti převládajícím soudo
bým literárním směrům, především poetismu 
a surrealismu, ale též ruralismu. A. žádali umě
leckou decentralizaci, větší možnosti uplatnění 
pro mimopražské umělce; sami navázali styk 
s několika autory slovenskými (např. spisova
telem V. Skalákem a sochařem F. Gibalou) 
i jihoslovanskými (v čas. Uboj). — Tvorba A. 
nepřinesla umělecky nic specifického, ani se 
nevyznačovala vlastními určitějšími rysy. Te
maticky a tvárně setrvávala v ne výboj né 
střední poloze, vyhýbala se hlavně tragičnosti, 
i když některé práce (zvi. Janouškovy) chtěly 
působit jakousi živelnou silou. Přes snahu o li
dovost, jež byla chápána jako čtenářská pří
stupnost a neartistnost, vzbudil větší zájem 
čtenářů pouze F. Kožík. Z uměleckého hledis
ka byla tedy skupina volným sdružením, pod
níceným společným odporem k uznávaným 
soudobým literárním směrům, a její vlastní 
smysl byl spíše praktický: poskytnout publi
kační možnosti a vzájemnou oporu autorům, 
kteří nemohli dostatečně proniknout na lite
rární scénu ovládanou, podle A., klikařením 
kavárenských snobů.

LITERATURA: V. Rozner: Z pasivity poezie k akti- 
vismu (1940). ■ F. X. Šalda: Z božího dopuštění čeští 
aktivisté, ŠZáp 1935/36; V. Knapp: Další mladá ge
nerace, LitN 1935/36, č. 19; L. Jehl: Nová literární 
skupina A., Rozhledy po literatuře a umění 1936; 
V. Tomšík: ref. alm. Aktivisté, LUK 1936.

pb

Aktivisté (2)
1936-42

Časopis stejnojmenné skupiny, věnující se kromě li
teratury též výtvarnictví a filmu a polemizující s nej
výraznějšími soudobými literárními proudy a s prak
tikami uměleckého života.

Podtitul: Umění, polemiky, informace. — Redaktor: 
J. Janoušek. — Vydavatel: Literární umělecký kruh 
Aktivisté, Praha. — Periodicita: 1936/38 (roč. 1) jako 
..leták ve lhůtách nepravidelných“ (č. 1 podzim 1936, 
č. 7 prosinec 1937, č. 9—10 červen 1938); potom mě
síčně s letní přestávkou: roč. 2 od listopadu 1938 do
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Aktivisté

prosince 1939, roč. 3 od února do prosince 1940, 
roč. 4 od února 1941 do ledna 1942, roč. 5 od února 
1942; po atentátu na zastupujícího říšského protek
tora Heydricha bylo číslem 5 (24. 6.1942) další vydá
vání nucené zastaveno.

Zatímco jiný měsíčník skupiny Aktivisté Uboj 
měl spíše revuální ráz, časopis A. chtěl „razit 
nový umělecký směr: teoreticky, kriticky, pole
micky...“. Otiskoval též fejetony, ukázky 
z poezie a prózy, karikatury a fotografie vý
tvarných (zvláště sochařských) prací.

V prvním ročníku několik příspěvků prokla
movalo požadavky aktivismu, v dalších roční
cích byl však osobitý ráz časopisu dán převáž
ně polemikami: proti poetismu a surrealismu 
(hl. proti Nezvalovi), proti K. Čapkovi, nakla
datelství Melantrich, F. Götzovi, V. Holanovi, 
J. Ortenovi, brakové literatuře (Rozruch) atd. 
Jednotícím motivem většiny těchto různoro
dých výpadů byl odpor vůči údajnému politi
kaření a kastovnictví v uměleckém životě 
a proti odtržení literatury od skutečných po
třeb čtenářů. Zvláštní pozornost věnoval časo
pis otázkám finančním (způsobu udělování lit. 
cen, vydávání překladů na úkor domácích au
torů atd.). Otiskoval verše J. Flanderkové, 
O. Javorové, J. Kadlece, F. Kožíka, V. Roznera,
J. Suchánka, J. Škvora aj., prózy (řidčeji) J. Ha- 
drbolce, J. Janouška, M.Prušákové aj., karika
tury J. Koenigsmarka, fejetony J. Flanderkové, 
úvahy V. Hellmutha-Braunera, J. Janouška, 
V. Kolátora, V. Roznera, B. Slavíka, J. Suchán
ka aj., kritiky J. Janouška, J. Kadlece, 
V. Kolátora, V. Roznera (o divadle a filmu),
K. Bergra (zvi. o filmu), V. Hellmutha-Braune
ra, J. Suchánka aj. Programově vyhlášená „úz
ká spolupráce se Slováky“ byla realizována 
pouze otištěním několika úvah J. Cígera 
a V. Skaláka a reprodukcemi sochařských pra
cí F. Gibaly.

pb

Alarich
* 9. 1. 1895 Stříbrné Hory (Nalžovské H.) u Su
šice
† 18. 12. 1942 věznice Berlín — Plötzensee

Prozaik-humorista a básník.

VI. jm. Oldřich Hlaváč; podnět k literárnímu 
pseudonymu vzešel od autorových jugosláv
ských přátel (za A. pobytu na Korčule 1924), 
jimž A. výbušná povaha i výslovnostně snazší 
varianta jména Oldřich — Oldřich připomína
la vizigótského krále Alaricha. — A. pocházel 
z početné rodiny venkovského krejčího, který 
na počátku století přijal místo poštovního za
městnance a usadil se s rodinou v Klatovech 
a později v Praze, aby dal dětem možnost 
dobrého vzdělání. Po maturitě na klatovském 
gymnáziu (1913) vstoupil A. na pražskou lé
kařskou fakultu a specializoval se na zubní lé
kařství (doktorát 1919), jemuž se, vedle bada
telského zájmu o fyziologii, věnoval i po ná
vratu z jednoročního studijního pobytu v Ro- 
ckefellerově ústavu v USA u fyziologa prof. 
Loeba. Vedle ojedinělých zájmových nebo 
studijních cest do zahraničí (Jugoslávie, Itálie, 
Francie, Maďarsko) se A. neustále vracel jako 
milovník přírody a vášnivý lovec do kraje své
ho dětství (Letový, Nalžovy, od 1939 Volyně), 
který si také připomínal ve svém posledním 
díle, veršovaném příběhu o svém loveckém 
psu (Sylva), psaném už v koncentračním tábo
ře, i v korespodenci z těchto let (Listy z vězení). 
Zánq se také účastnil spolkového života 
v pražské Umělecké besedě jako předseda je
jího společenského výboru (byl např. iniciáto
rem a jedním z hlavních organizátorů soubor
né výstavy Myslbekovy 1929). Po okupaci 
Československa se zapojil do odbojového 
hnutí; 8. 4. 1940 byl zatčen a vězněn postupně 
v Praze na Pankráci (do září 1940), v Drážďa
nech (do června 1941), v koncentračním tábo
ře v Golnowě (do června 1942) a v Berlíně- 
Plötzensee, kde pak byl popraven.

Vedle prací publikovaných v odborných lé
kařských listech začal A. z iniciativy K. Poláč
ka zapisovat a literárně zpracovávat medicín
ské anekdoty, které spolu s parodickými verši 
a drobnou prózou otiskoval především v Po
láčkově humoristickém čtrnáctideníku Dobrý 
den. S důvěrnou znalostí prostředí, modelova
ného často působivým využitím lékařské ter-
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minologie, se smyslem pro osobitý detail 
a bezprostřední situační komiku podařilo se 
mu postihnout v charakteristické zkratce vý
znamné osobnosti i specifickou atmosféru 
pražského lékařského světa před první světo
vou válkou i po ní.

ŠIFRA: -ich. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času; Čas. 
lékařů českých; Českosl. stomatologie; Čes. svět; 
Demokratický střed; Dobrý den (1927 —1930, přede
vším anekdoty); Lid. noviny; Lípa; Matka a dítě; 
Praktický lékař; Právo lidu; Reforma; Republika; 
Rozpravy Aventina; Sever a východ; Světozor; 
Švanda dudák; Tribuna; Zubní lékařství. ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Medicína v županu (anekdoty, 1929); 
Medicínské historie (anekdoty, 1935); — posmrtně: 
Sylva (B 1946). — Překlad: K. Gibran: Prorok 
(1933). — Výbor: Medicína v županu a jiné historky 
(1969, usp. C. John; doplň, výběrem z anekdot sebra
ných dr. J. Kášem a anekdotami vyprávěnými další
mi lékaři). ■ KORESPONDENCE: O. Hlaváč: Listy 
z vězení (ženě, rodičům a sourozencům z 1940—42, 
usp. J. Veselý, 1946). ■

LITERATURA: p. (A. M. Píša): O knihách (ref. 
Medicína v županu), Večerník PL 5.12.1929; f. s. (F. 
Soldan): Z českého humoru (ref. Medicínské histo
rie), LitN 1934/35, č. 14; J. D. (Drda): K výročí A. 
smrti, Práce 18. 12.1945; J. Veselý in O. Hlaváč: Lis
ty z vězení (1946); B. L. (Lifka): ref. Listy z vězení, 
Marginálie 1947; C. John: A nakonec i trochu nehu- 
moru, in A.: Medicína v županu a jiné historky 
(1969).

meh

Eduard Albert
* 20. 1. 1841 Žamberk
† 26. 9. 1900 Žamberk

Vídeňský univerzitní profesor chirurgie, překladatel 
a propagátor české poezie v německé jazykové ob
lasti, básník.

Nejstarší ze šesti dorostlých dětí Františka A., 
žamberského hodináře vyučeného ve Vídni, 
horlivého vlastence a divadelního ochotníka. 
E. bratr František A., lékař, publicista a filozof, 
psal také beletrii a rovněž sestra Tereza, 
provd. Svatová, se stala spisovatelkou. E. A. se 

nejdříve učil na žamberské trojtřídce, 1852 
odešel „na handl“ do Šumperka naučit se ně
mecky, 1853 začal studovat německé gymnázi
um v Hradci Král. Po roce přestoupil na nižší 
gymnázium v Rychnově n. Kn., vyšší třídy 
(1857—61) navštěvoval opět v Hradci. Po ma
turitě (1861) odešel do Vídně studovat medicí
nu; promoval na zač. 1867. Velký vliv měli na 
něho na fakultě vídeňští učitelé českého půvo
du K. Rokytanský a J. Škoda. Po promoci pů
sobil krátce jako sekundář v nemocnici Na Ví- 
deňce a ještě téhož roku se stal elévem a 1869 
asistentem na 1. chirurgické klinice prof. J. 
Dumreichera. 1868 se oženil s Marií Pietscho- 
vou, dcerou lékaře z Králík na Moravě; jediný 
syn Jiří se životem ve Vídni odnárodnil. 1873 
se A. stal řádným profesorem a vedoucím ope
račního ústavu v Innsbrucku, 1881 byl na pří
mluvu ministerského předsedy Taafa, jehož 
rodinu v Innsbrucku léčil, jmenován přednos
tou 1. chirurgické kliniky ve Vídni. Stal se brzy 
věhlasným chirurgem, jedním z prvních v Ra
kousku, kteří při operačních zákrocích uplat
ňovali antisepsi, oblíbeným učitelem, autorem 
světoznámých učebnic a více než 150 odbor
ných knih, studií a článků, opírajících se o po
znatky z vlastní chirurgické praxe. 1880 ne
uspělo jednání o A. přechodu na zakládanou 
českou univerzitu v Praze. 1886 byl A. jmeno
ván členem nejvyšší zdravotní rady, o rok poz
ději dvorním radou, 1895 doživotním členem 
panské sněmovny. Účastnil se lékařských kon
gresů a konzilií, byl jmenován členem četných 
evropských akademií a lékařských společností, 
navštívil Německo, Itálii, Anglii, Francii, Švý
carsko, Belgii, Dánsko a Švédsko. Přes řadu 
vysokých poct si udržel národní cítění; stal se 
prostředníkem českých snah ve Vídni, jeho do
mov se často proměňoval v salón, kde se schá
zeli čeští politici a umělci. Vřelý vztah ho vá
zal zvláště k J. Vrchlickému a po jistý čas i k J. 
S. Macharovi; stýkal se i s rakouskou umělec
kou společností Nische v čele se spisovatelkou 
A. Christenovou. Nejpevnější kontakty s do
movem navazoval při svých pravidelných ná
vratech do Žamberka, kde ve své vile hostil 
české umělce i vědce. Zemřel náhle na mozko
vou mrtvici, byl pohřben do rodinné hrobky 
v Žamberku. V listopadu 1901 byly jeho pozů
statky převezeny na vídeňský ústřední hřbitov 
do čestného hrobu.

Volné chvíle věnoval A. české literatuře. Byl 
přesvědčen o jejích hodnotách a usiloval o to,
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aby podobně jako česká hudba a divadlo do
šla i ona ocenění v Rakousku a v celé německé 
jazykové oblasti. Týkalo se to zejména díla J. 
Vrchlického, na něž začal A. upozorňovat ví
deňskou veřejnost a jemuž 1893 věnoval první 
českou monografii. V ní A. obhajuje Vrchlic
kého proti výtkám, že se vyžívá na cizích lát
kách, a shledává naopak jeho význam v tom, 
že vymanil české básnictví z německých vlivů 
a uvedl je do proudů evropských a světových. 
Literárněhistorický zájem uplatnil A. ve svém 
druhém spise Co jest české básnictví národní?, 
jenž přináší nástin národního písemnictví od 
Jungmanna, Kollára a Čelakovského až k sou
časnosti. Vyvrcholením A. snah přiblížit ně
mecky čtoucí veřejnosti českou básnickou 
tvorbu se stala čtyřsvazková antologie české 
poezie. A. vytvořil její koncepci, napsal literár- 
něhistorické komentáře a pořídil valnou část 
překladů. Mimoto shromáždil kolem sebe ně
kolik překladatelů (F. Adlera, G. Pawikowské- 
ho, O. Winického, O. Malybrokovou-Stillero- 
vou, W. Ernsta aj.) a využil i starších překladů 
(J. Wenzig). Antologie zahrnuje českou poezii 
od nejstarších dob: první svazek obsahuje sva
továclavský a husitský chorál, ukázky z Ko
menského a obrozenskou poezii až k májov- 
cům, druhý je věnován Vrchlickému a třetí 
nejmladší poezii v čele s J. S. Macharem a A. 
Sovou (s nimi uveden i J. Zeyer). V posledním 
svazku je představen tzv. národní směr (A. 
Heyduk, J. V. Sládek, S. Čech aj.) včetně 30 ná
rodních písní českých, moravských a sloven
ských. Antologie vydaná s mnoha hmotnými 
oběťmi vlastním nákladem dosáhla mimořád
ného ohlasu u soudobých rakouských básníků 
a došla náležitého ocenění i doma. Doplňuje ji 
ještě svazek Lyrisches und Werwandtes, jenž 
uvádí soudobou poezii včetně básní O. Březi
ny. V posledních letech života se A. věnoval 
i básnické tvorbě. Svěřoval se s ní J. Vrchlické
mu, který ukázky z ní otiskl ještě za A. života 
v České revui pod pseudonymem E. Pohorský 
a po jeho smrti vydal s původním titulem Na 
zemi a na nebi. Učenecky suché, intelektuálně 
konstruované verše, provázené často humo
rem a ironií, se v ní střídají s citově prožitými 
baladickými verši, čerpajícími ze starosvětské 
vesnické lidové moudrosti. Přírodní nálado
vost rozvinutá v drobný žánr nebo promítnutá 
do kosmických rozměrů vyúsťuje často v re
flexi, zvláště silnou v gnómických meditacích 
o životě a smrti. Sbírka představuje intelektu

álně vyspělou poezii životní zralosti, na níž 
nejvíce zaujme básníkův vyvážený vztah 
k přírodnímu dění, láska k životu a k rodné ze
mi.

PSEUDONYM, ŠIFRY: E. Pohorský; D. L., E. A. 
(Athenaeum). ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach ČAVU 
(1891); Athenaeum (od 1889); ČČM (od 1880); Časo
pis lékařů českých (od 1869); Časopis čes. matemati
ků (1892); Čes. časopis hist. (1897); Čes. revue (1900); 
Fremdenblatt (Vídeň, 1895); Hlas národa (od 1884); 
Hvězda (od 1862); Květy (od 1867); Nár. listy (od 
1882); Neue Freie Presse (od 1885); Osvěta (od 
1871); sb. Pod praporem sokolským (1887); Pokrok 
(Hradec Král., 1883); Politik (od 1884); Presse (Ví
deň, 1884); Rozhledy (1895); Světozor (od 1893; 
1895 část spisu Co jest české básnictví národní?); 
Wiener Almanach (1884); Zvon (1900). Mimoto pří
spěvky v četných rakouských odb. časopisech lékař
ských. ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Ja
roslav Vrchlický (studie, 1893); Co jest české básnic
tví národní? (studie, 1895); — posmrtně: Na zemi 
a na nebi (BB 1900); Paměti E. A. (1950, ed. Arn. Ji
rásek). — Překlady: K. J. Erben: Der Blumenstrauss 
(1900, s M. Kwaysserovou); viz též rubr. USPOŘÁ
DAL A VYDAL. — Ostatní práce: Paměti žamber- 
ské 1—5 (1889, s K Chotovským); Prokop Diviš 
(monografie, 1898); — odb. publikace lékařské (větš. 
Vídeň): Diagnostik der chirurgischen Krankheiten in 
zwanzig Vorlesungen (1876, čes. vyd. 1893 s tit.: Dia
gnostika nemocí chirurgických, upr. V. Preininger); 
Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre 1—4 
(1877 — 80); Beitráge zur Geschichte der Chirurgie 
1,2 (1877 — 78); Beitráge zur operativen Chirurgie 
1,2 (1878, 1880); Jan Dominik Larrey (1879); Zdroje 
lékařského vědění a umění (1889); Die Erfolge des 
Messers (polemika, 1892); Die Frauen und das Stu
dium der Medizin (úvaha, 1895); Beitráge zur Kennt- 
niss des Osteomyelitis (1896, s A. Koliskem); Der 
Mechanismus der skoliotischen Wirbelsáule (1899); 
Zur Lehre der sogenannten Coxa vara u. Coxa valga 
(1899); Einfúhrung in das Studium der Architektur 
der Röhrenknochen (1900); Die seitliche Kniege- 
lenksverkrummungen und die kompensatorischen 
Fussformen (1900). ■ KORESPONDENCE: M. Ge- 
bauerová: Dopisy prof. E. A. prof. J. Gebauerovi 
(z 1888 —99), LF 1909—11; J. Schwarzová-Eimová: 
Vzpomínky na E. A. (G. Eimovi z 1894 a J. Eimové 
z 1898), NL 10. 10. 1910; F. Adler: Listy prof. E. A. 
z Vídně Friedrichu Adlerovi v Praze (1892 — 95), 
Sborník Společnosti J. Vrchlického 1926 — 27: J. Fi
scher: Theodor Billroth und seine Zeitgenossen (T. 
Billrothovi z 1892; 1929); M. Navrátil: Slavný chi
rurg E. A. (A. Pražákovi z 1889, K. Mattušovi 
z 1876—94, A. Sedláčkovi b. d., G. Eimovi 
z 1890—96, F. Schwarzovi b. d., E. Špindlerovi 
z 1896 — 97 a 1 nepubl. báseň, K. Chotovskému 
z 1895 a b. d., A. Heydukovi z 1894—99, V. Vlčkovi
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z 1870-71, V. V. Tomkovi z 1888-98, T. Svatové b. 
d., A. Rezkovi z 1891 —1900, S. Kostlivému z 1893 — 
1900), Věstník čes. lékařů 1930; M. Navrátil: Doda
tek ke korespondenci prof. dr. E. A. T. Svatové (z 
1885 a b. d.), Věstník čes. lékařů 1931; J. Kvapil: Dva 
listy Albertovy (z 1895), LidN 22. 2.1931 → O čem 
vím (1932, 2. vyd. 1947); J. Guth-Jarkovský: Z kore
spondence dr. E. A. gymn. řediteli J. Černému 
(z 1883 — 89), Zvon 1932 a 1933; J. Simon: Z kore
spondence E. A. prof. akad. gymn. A. Truhlářovi 
(z 1891 — 1900), sb. Soubor literárních prací a studií 
vztahujících se k dílu a osobě J. Vrchlického (1942); 
Jaroslav Vrchlický — E. A. (vzáj. koresp. 
1883-1900, ed. B. Knoesl, 1954). ■ REDIGOVAL 
periodika: Medizinische Jahrbůcher (s K. Ludwigem 
a H. Kundratem), Deutsche Zeitschrift fůr Chirurgie. 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Poesie aus Böhmen 
(1892); Neuere Poesie aus Böhmen (1893); Neuste 
Poesie aus Böhmen 1, 2 (1895); Lyrisches und Ver- 
wandtes aus der böhmischen Literatur (1900); Petit 
traité de chirurgie concernant une des parties princi- 
pales de la chirurgie de Pierre Franco (1981). ■

BIBLIOGRAFIE: Arn. Jirásek: Práce E. A., in E. 
A. (1941, 2. opr. vyd. 1946). ■ LITERATURA: J. Sví- 
til-Karník: E. A., život a dílo velikého Čecha (1941); 
Arn. Jirásek: E. A. (1941,2. opr. vyd. 1946). ■ J. Neru
da: Prof. dr. E. A., Humorist, listy 1880 → Podobizny 
1 (1951); XY: Prof. E. A., Zlatá Praha 1885; Dr. M.: 
Prof. A., Hlas národa 3. 7.1890; ■ ref. Poesie aus 
Böhmen: an., Lumír 1892; -až, Světozor 1893 ■; D.: 
ref. Neuere Poesie aus Böhmen, Světozor 1893; ■ 
ref. Neuste Poesie aus Böhmen: an., Světozor 1895; 
J. Karásek, Niva 1895; Spectator (J. Vrchlický), Lu
mír 1895 ■; J. Vrchlický: E. A. — básník, Čes. revue 
1900 → E. A.: Na zemi a na nebi (1900); ■ nekrolo
gy: L. Syllaba, Osvěta 1900; E. Vlasák, NL 
27. 9.1900; H., Lumír 1900; an., Zvon 1900; O. Kuku- 
la, Časopis lékařů českých 1900; A. Lorenz, Wiener 
klinische Wochenschrift 1900; Senfelder: E. A. ais 
Literathistoriker und Dichter, Wiener klinische 
Rundschau 1900; N. Mrázek, Zlatá Praha 1901; K. 
Maydl, Almanach ČAVU 1901 ■;■ ref. Na zemi 
a na nebi: L, Zvon 1900; F. Sekanina, Čes. revue 
1901; F. Zákrejs, Osvěta 1901 ■; R. M. (Morgen- 
stern): E. A., Das Fórům (Vídeň) 1910; J. S. Machar 
in Vídeňské profily (1922) + Třicet roků (1922); I. 
Saudek: Vzpomínky na E. A., LidN 25. 9.1925; T. 
Svatová: O dr. E. A., NP 26. 9.1930f-11-: Eine Freun- 
dschaft Chirurg prof. A. und Ministerprásident Graf 
Taafe, Prager Tagblatt 10. 5. 1931 + Prof. A. und 
Wiener Hof, Prager Tagblatt 17.5.1931; Arn. Jirá
sek: Studie k životopisu E. A. 1, Rozhledy‘chirurgic
ké 1944; M. Havlůjová: A. — přítel Vrchlického, 
Čes. bibliofil 1945; Z. Mikšovský: E. A. — lékař, bá
sník a člověk, Lid. demokracie 12. 3. 1950; Arn. Jirá
sek in Paměti E. A. (1950) + Poslední veřejné proje
vy E. A., Rozhledy chirurgické 1954; J. Hrabák in J. 
Vrchlický — E. A. (1954).

zp

František Albert
* 29. 4. 1856 Žamberk
† 22. 8. 1923 Potštejn

Lékař-lidumil, prozaik, překladatel, filozofický a po
litický myslitel.

Bratr chirurga Eduarda A. a spisovatelky Te
rezy Svatové. Do školy začal chodit v Žam- 
berku, pak strávil dva roky v Hylvátech u Ústí 
n. Orl., aby ovládl němčinu; studoval na gym
náziu v Rychnově n. Kn. mimo 5. třídu, kterou 
navštěvoval v Innsbrucku, kde tehdy působil 
na lékařské fakultě jeho bratr Eduard. Po ma
turitě (1877) studoval medicínu v Innsbrucku 
a těžce onemocněl tuberkulózním zánětem 
lymfatických uzlin (život mu zachránilo jen 
několik operací na vídeňské klinice). Promo
val 1884 a krátce působil na fakultě v Inns- 
brucku a v Praze (zde jako asistent profesorů 
V. Rubešky a J. B. Eiselta); vědeckou dráhu 
však opustil a stal se praktickým lékařem 
v Ústí n. Orl.; po svatbě (1887) s dcerou notáře 
Faltise přesídlil do Kostelce n. Orl., kde žil až 
do smrti. Působil jako vrchnostenský lékař. 
Důvěrný styk se životem zemědělské chudiny 
ovlivnil jeho společenské a filozofické názory 
i vlastní literární tvorbu. Od mládí projevoval 
značnou šíři zájmů (věnoval se přírodním vě
dám i umění, zejména hudbě a literatuře, stu
doval filozofii i rozmanitá náboženství). Pů
vodně člen Masarykovy pokrokové strany, se 
po první světové válce pod bezprostředním 
vlivem Velké říjnové socialistické revoluce 
přiklonil k marxismu; od zač. 1921 vyvíjel 
přednáškovou činnost v řadách sociálně de
mokratické levice a později v KSČ. — Na Ko- 
stelecku proslul jako vynikající lékař-lidumil. 
Zemřel po záchvatu mozkové mrtvice, pohř
ben byl v Kostelci n. Orl.

A. literární dílo nevznikalo ze spisovatel
ských ambicí, ale jako součást autorových vše
stranných zájmů a pozorování života. Není 
proto rozsáhlé, zaujme však životní moudros
tí, jiskřivým humorem a spon nně kladnou fi
lozofií, která se skrývá za spisovatelovým 
úsměvným pochopením zobrazovaného světa. 
Platí to zejména o A. jediném knižně vydaném 
beletristickém díle, idyle ze staré Prahy Skřít
kové. Volné pásmo příběhů několika výrazně 
vykreslených postav je podáváno jako vzpo
mínky stařičkého manželského páru na nej-
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krásnější léta jejich života prožitá v Praze 50. 
a 60. let 19. stol. Kniha tehdy zcela neznámého 
autora zapůsobila takovou životní přesvědči
vostí, že část dobové kritiky považovala její 
fiktivní příběhy za. memoáry (autentická je 
však jen postava studenta Viktora, těžce se 
rozhodujícího mezi právy a malířstvím, 
v němž je vykreslen A. tchán). Ostatní A. pró
za čerpá ze života zemědělského dělnictva. Do 
doby po zrušení roboty je situován nedokon
čený román Panský mušketýr (vycházel v hra
decké Pochodni 1921), jenž opět zaujme smys
lem pro rovnováhu v líčení útrap a drobných 
radostí venkovské chudiny, osvobozené sice 
od roboty, ale dále živořící v panské ratejně. 
A. vyrovnané životní filozofii odpovídala 
i volba Costerova Ulenspiegla, kterého přelo
žil již před první světovou válkou na popud 
prof. V. Tilla a otiskl 1910 v Národních listech; 
přesto, že první knižní vydání tohoto díla vy
šlo u nás v jiném přetlumočení (1922, O. Ha
nuš), vydání v Družstevní práci 1933 se znovu 
vrátilo k A. živému textu; teprve po druhé svě
tové válce byl A. překlad nahrazen novým.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1913-14); Čas (od 
1908); Čes. stráž (1918); Komunista (1921); Nár. listy 
(od 1910); Osvěta lidu (Pardubice, 1910); Pochodeň 
(Hradec Králové, 1921); Právo lidu (1920); Rudé 
právo (od 1920); sb. Sovětské Rusi (1921). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: K odhalení pomní
ku J. A. Komenského v Kunvaldě (přednáška, 1910); 
Skřítkové (P 1912). — Překlady: R. G. Ingersoll: 
O bibli, bájích á zázracích (1924); Ch. de Coster: Hr
dinné, veselé i slavné příhody Thylberta Ulenspiegla 
a Lamma Godzaka ve Flandřích i jinde (1933, pův. 
Nár. listy 1910). — Ostatní práce: Jan Ev. Purkyně 
(přednáška, 1887); O vzniku a vývoji náboženství 
(přednáška, 1906). — Výbory: Dra F. A. Sebrané spi
sy životem, dějinami, přírodou (1924, usp. J. Píč a B. 
Šmeral); Humanita (1961, usp. J. Píč). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Píč in F. A.: Humanita (1961).
■ LITERATURA: ■ ref. Skřítkové: -il (A. Novák), 
LidN 10. 11. 1912; F. Sekanina, Zvon 1912; R. (V. 
Červinka), Zlatá Praha 1912; M. (V. Martínek), 
MS1R 1913; K. Hikl: O našem humoru, Přehled 1913
■ ; V. Helfert: Za drem F. A., NP 31. 7. 1923; J. Píč: 
Soudruh dr. F. A. zemřel + Dr. F. A., Proletkult 
1923 + in Dra F. A. Sebrané spisy životem, dějina
mi, přírodou (1924); D. Filip: Komunard beze jména, 
Čs. samostatnost 12. 3. 1924; -jč- (J. Čecháček): ref. 
Sebrané spisy životem, dějinami, přírodou, RP 20. 4. 
1924; J. Prošek: O F. A., překladateli Costerova 
Ulenspiegla, Panoráma 1933; J. Píč in F. A.: Humani
ta {1961); S. Strohs in Marxisticko-leninská filozofie 
v Československu (1962).

zp

Pavel Albieri
* 6. 8. 1861 Jaroměře Náchoda
† 2. 10. 1901 Smithville (USA)

Přední prozaik lumírovské generace, autor historic
kých povídek z českého i severoamerického pro
středí, fejetonista a překladatel.

Podepisoval se též Pavel Albier; vl. jm. Jan 
Muček. Otec, starý voják, poté majitel obcho
du s nádobím v Jaroměři, zemřel v jeho osmi 
letech, studie chlapci umožnil strýc z matčiny 
strany F. A. Šubert, který mu opatřil i první za
městnání. A. navštěvoval od 1873 reálku 
v Hradci Králové (1.—4. tř.) a v Praze-Karlíně 
(od 5. tř., mat. 1880), pak se věnoval spisovatel
ství a žurnalistice. Měl neklidnou a dobrodruž
nou povahu. Začátkem 80. let podnikl cestu do 
Norimberka, Štrasburku a Paříže. 1884 založil 
v Jaroměři politicko-beletristický týdeník Ra
tiboř, který pak vycházel v Hradci Králové. 
1889 se odstěhoval do USA, kde působil v chi
cagských menšinových časopisech; od 1889 
byl redaktorem Svornosti v Chicagu, od 1892 
Chicagských listů. Po návratu do vlasti praco
val v Umělecké besedě (1894 člen výboru), 
v redakci Národní politiky a 1895 byl tajemní
kem Národopisné výstavy v Praze. 1897 začal 
v Praze vydávat časopis Reforma, který měl 
podle amerických zvyklostí vycházet s mutač
ními stránkami v několika větších městech. 
Časopis brzy zanikl a A. odešel do New Yor
ku, kde byl obchodním zástupcem firmy Trin- 
ner a vydával měsíčník Americký sborník. Ze
mřel nešťastnou náhodou pod koly vlaku 
v Smithville (Texas). Pohřben byl v Chicagu. 
Jeho manželkou byla spisovatelka Pavla 
Moudrá, s níž se však rozvedl.

A. napsal řadu realistických i romantizují
cích črt a povídek pro lid, z nichž oblibu získa
ly zejména povídky „vojenské“, zachycující ja
koby očima současníků průběh různých vojen
ských tažení z konce 18. století, z doby pruské 
okupace i jiných historických období. Jsou to 
práce různého rozsahu, od krátkých obrázků 
přes povídky až po práce románového cha
rakteru, humorné i vážné. Soustřeďují se k vy
líčení dílčího lidského osudu uprostřed napjaté 
doby; ideje, za něž se na té či oné straně bojo
valo, ponechává A. stranou. Uvnitř realistické
ho rámce s přesnými historickými podrobnost
mi se odehrávají příběhy většinou romanticky 
pojaté; rysy hrdinů jsou často vyhnány do
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neempirických rozměrů (např. v idealizova
ných postavách důstojníků). Nejzdařilejší jsou 
ty A. práce, v nichž je vypravování prolnuto 
humorem; vedle drobných obrázků je to ze
jména větší práce Utíkejte, Prajzi jdouls dobře 
charakterizovaným lidovým hrdinou. Několi
krát poskytl A. látku život rodného města a je
ho okolí, zejména Kuks s postavou hraběte 
Šporka: do této oblasti náleží např. povídka 
Psýché, svědčící o autorově porozumění pro 
psychologii umělecké tvorby, i prózy A temno 
posud... a Povídky pátera Cyrina. Od počátku 
90. let zobrazoval A. život amerických Čechů 
v minulosti i současnosti, traktovaný jednak li- 
dovýchovně v duchu národní a náboženské 
svobodomyslnosti (Nová země), jednak popis
ně a informativně (Z amerických toulek}. Lu- 
mírovským tendencím odpovídá A. rozsáhlá 
překladatelská činnost, zaměřená hlavně na 
francouzskou drobnou prózu (A. Dumas, F. 
Copée aj.); překlady uveřejňoval A. zejm. 
v Lumíru a Pokroku.

ŠIFRY: Pavel Alb., -ri (Pokrok). I PŘÍSPĚVKY in: 
Americký sborník (USA, 90. léta); Besedy lidu (od 
1893); alm. Biblí k svobodě (1882); Čes. noviny (od 
1882); Chicagské listy (1892); Květy (od 1881); Lu
mír (od 1880); Osvěta (od 1882); Pokrok (od 1879); 
Ratiboř (1884); Reforma (1897); Ruch (1880); Světo
zor (od 1881); Svornost (USA, 1889); Vánoční album 
(1881). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Pro jmění a úřad (P 
1881); 1866. Vojenské novely ze sedmidenního taže
ní (1882); A temno posud... (P 1882); Na kastelu 
(PP b. d., 1882); 1848—1866. Patero vojenských no
vel o Rakousku v Itálii (PP 1883); Povstání v Bosně. 
Příhody rakouského vojáka v Bosně (PP 1883); 
Z Čech a pro Čechy (PP, 2 sv., 1883); Z českých kra
jů (PP 1883); Z české domoviny (PP, 3 sv., 1884); To
leranční patent (P 1884); 1792-1794 (PP 1884); 
Stráž na Rýně (R 1885); Utíkejte, Prajzi jdou! (P 
1886); Kukské povídky (1890, povídka Psýché samo
statně 1936); V zajetí Armidy. Když jsme táhli na 
Paříž (PP 1891); Pod kolem (P 1890); Povídky páte
ra Cyrina (b. d., 1892); Z různého šiku (PP b. d., 
1892); Nevěsta za padesát dolarů (P b. d., 1896); Jak 
jsem se ocitl v Americe (P 1897); Z amerických tou
lek. Zaoceánské povídky a obrázky (PP b. d., 1898); 
Nová země. Příběhy českých vystěhovalců (R b. d., 
Chicago 1902); Za krvavou stopou (P 1907). — Pře
klady: F. Xan: Návštěva u E. Zoly (1883); A. C. Gun- 
ter: Ďáblovo plémě (1894). — Souborné vydání: Po
vídky pro lid (2 sv., b. d.). ■ REDIGOVAL časopisy: 
Ratiboř (Jaroměř, Hradec Král., 1884—89), Stráž na 
Cidlině (Nový Bydžov, 1894), Stráž na Vysokomýt- 
sku (Vysoké Mýto, 1897—98), Reforma (1897); Svor
nost (USA, 1889), Chicagské listy (USA, 1892), Ame

rický sborník (USA, 90. létá); kalendář: Vlast 
(1884—85); ediční řadu: Reinwartova sbírka zábav
ných spisů (1883 — 86). ■

LITERATURA: ■ ref. 1866: ch (F. Chalupa), Ruch 
1882; S (P. Sobotka), Světozor 1882; O. M. (Mokrý), 
Květy 1882 4- NL 17. 8. 1882; E. M. (Miřiovský), Lu
mír 1883 ■;■ ref. 1848 — 1866: E. M. (Miřiovský), Lu
mír 1883; O. M. (Mokrý), Květy 1883; F. Bílý, Osvěta 
1883; čch, Světozor 1883 ■; E. M. (Miřiovský): ref. 
Na kastelu, Lumír 1883 4- ref. Z českých krajů, Po
krok 31. 10. 1883 + Lumír 1884; -aue- (H. G. 
Schauer): ref. Z české domoviny. Lit. listy 1884; F. 
Bílý: ref. Z českých krajů a Z Čech a pro Čechy, 
Osvěta 1884; ■ ref. 1792 — 1794: E. M. (Miřiovský), 
Lumír 1884 4- Pokrok 4. 4. 1884; A. F. Tichý (F. 
Dlouhý), Lit. listy 1884; -m-, Světozor 1884 ■; J. F. 
Vrba (F. Dlouhý): ref. Stráž na Rýně, Lit. listy 1885; 
an.: Ratiboř, NL 1. 2: 1885; J. Arbes: Z duševní dílny 
žijících autorů českých, Švanda dudák 1888; F. V. 
Vykoukal: ref. Kukské povídky, Světozor 1890; J. 
Karásek: ref. Z různého šiku, Lit. listy 1892; kč: ref. 
Povídky pátera Cyrina, Lit. listy 1892; ■ nekrology 
F. V. Vykoukal, Osvěta 1901; an., Lumír 1901; an., 
Zvon 1901; an., Zlatá Praha 1901; an., LidN. 6. 11. 
1901 ■; S. Čapek: Obsahová stránka českoamerické 
literatury, Nové Čechy 1937; K. (K. Z. Klíma): O P. 
A., znamenitém českém spisovateli, LidN 5. 9. 1940; 
kp.: Vzpomínka na P. A., LidN 1. 8. 1941.

ah

Jan Akron Albín Vrchbělský
* kolem 1525 asi Vrchbélá u Bělé pod Bezdě
zem
† asi 1551 Praha

Humanista, překladatel zábavně poučné literatury.

Pocházel z poddanské obce, jako bakalář 
pražské univerzity (1548) byl správcem praž
ské školy u Sv. Štěpána na Novém Městě. 
O jeho humanistických zájmech a rozsáhlém 
vzdělání svědčí doklady o stycích s členy hu
manistické družiny J. Hodějovského, zejména 
důvěrné přátelství s V. Trajanem, a dochované 
záznamy o bohaté knihovně.

S jeho jménem je spjat nejrozsáhlejší sou
bor české zábavné prózy 16. stol., zvaný Pro
stějovský sborník. Obsahuje dílo Ezopa 
mudrce život..., souhrn ezopovských bajek 
pořízený z různých souborů, hlavně z německé
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verze H. Steinhöwla a S. Branta, a řadu rene
sančních facetií ze sbírky S. Branta. A. přeložil 
pro sborník pravděpodobně většinu bajek, 
a to zčásti z řečtiny, zčásti z německé úpravy 
s přihlédnutím k řeckému originálu; jeho účast 
na překladu facetií je nejistá. Vydání sborníku 
se už nedočkal. Jeho překlady bajek navázaly 
na starší tradici českých ezopovských překla
dů (nejdůležitější je veršované zpracování 60 
bajek z 2. pol. 14. stol.) a staly se výchozím 
článkem pozdější bohaté české ezopovské tra
dice.

KNIŽNĚ — posmrtně: Ezopa mudrce život s fabu- 
lemi aneb básněmi jeho (Prostějov 1557, tzv. Prostě
jovský sborník). ■ EDICE: Jana Albína Ezopovy fa- 
bule a Brantovy rozprávky (1901, ed. A. Truhlář); 
výbory: in Výbor z literatury české 2 (1868, ed. K. J. 
Erben); in Historie utěšené a kratochvilné (1941, ed. 
B. Václavek); in Kratochvilné rozprávky renesanční 
(1952, ed. A. Grund). ■

LITERATURA: J. Dobrovský: Bibliothekarische 
Schátze, Böhmische Literatur auf das Jahr 1779; V. 
Hanka: Bibliografická zpráva o vydání Ezopových 
bajek, ČČM 1848; B. V. Spiess: Literatura lidu 1. Ži
vot Ezopův, Otavan 1863; J. Jireček: Rukověť 
1 (1875); A. Truhlář: O českých překladech z antic
kých básníkův latinských a řeckých za doby střední, 
Program Akad. gymnázia v Praze 1887 4- O překla
dech bájek Aesopových v střední době literatury 
české, Krok 1888; A. Bruckner: Böhmische Studien, 
Archiv fůr slavische Philologie 1888; A. Truhlář: Ně
které bajky aesopské v českém překladě ze 16. sto
letí, Krok 1889 4- Příspěvky k dějinám studií huma
nistických v Čechách 2. Jan Albín, Čes. muzeum filo
logické 1900 4- in Jana Albína Ezopovy fabule 
a Brantovy rozprávky (1901); B. Václavek in Histo
rie utěšené a kratochvilné (1941); A. Grund in Kra
tochvilné rozprávky renesanční (1952); J. Kolár in 
Česká zábavná próza 16. stol, a tzv. knížky lidového 
čtení (1960).

A

Jan Aida
* 26. 2. 1901 Smíchov (Praha-S.)
† 30. 10. 1970 Praha

Básník, autor veršů pro děti, překladatel z francouz
štiny a němčiny a poezie čínské, gruzínské a bělorus
ké.

VI. jm. Alexandr Hořejší, bratr básníka Jindři
cha H. a překladatele a kulturního pracovníka 
Josefa H. (1887 — 1969). Lit. pseudonym, jehož 
trvale užíval od 1922, vznikl spojením biřmo- 
vacího jména Jan a rodinné podoby jména 
Alexandr, kterou básníka oslovovala v dětství 
matka. Syn truhlářského dělníka z Ringhoffe- 
rovy továrny a rukavičkářské dělnice. Rané 
dětství prožil na Smíchově a na Malé Straně, 
1910 se rodina přestěhovala do česko-němec- 
ké vesnice Řeřichy u Rakovníka. Od 1913 stu
doval na reálce v Rakovníce a v Praze. Po ma
turitě (1920) nastoupil učitelské místo na Slo
vensku (Gápel u Ilavy). 1922 onemocněl a vrá
til se do Prahy; živil se psaním (verše, články, 
překlady) a rok studoval na technice ekono
mii. V té době pronikl do pražského kulturní
ho života, seznámil se s J. Horou (který ho tis
kl hojně v Rudém právu), J. Wolkrem, J. Fučí
kem, S. K. Neumanem, J. Seifertem a dalšími, 
především levě orientovanými umělci. 1926 
externě maturoval na učitelském ústavu a ode
šel učit na Podbořansko (Běsno, Německý — 
dnes Podbořanský — Rohozec, Zdeslav). Po 
záboru pohraničí na podzim 1938 evakuoval 
do Prahy a učil zde do 1952. 1952—56 praco
val jako vedoucí redaktor St. nakladatelství 
dětské knihy, od 1956 se věnoval pouze lite
rární činnosti.

V A. tvárně i myšlenkově ne výboj né lyrice 
převládá prostá, převážně písňová forma, pří
mé pojmenování a jednoduchá obraznost. Ce
lé jeho básnické dílo vyrůstá z proletářské po
ezie 20. let, zejména z její komorně laděné 
části, jak ji představovala lyrika J. Hořejšího 
a počátečního J. Wolkra. Vedle aktuálních té
mat (obrazy z doby hospodářské krize, mni
chovské události, okupace, květnové povstání, 
únor 1948) tvoří stálý motivický okruh A. poe
zie venkovská příroda, a to zejména v posled
ní sbírce zralého básnického návratu do kraji
ny vesnického dětství (V poledním sluncí). Po
někud odlišné místo zaujímají verše sbírky Od 
noci k ránu, na nichž je patrný vliv poetismu 
a moderní poezie francouzské, zvláště J. Rictu- 
se (překládaného tehdy J. Hořejším); tlumeně 
v nich zaznívá gellnerovská nota velkoměst
ského bohémství. Od 20. let paralelně s vlastní 
básnickou tvorbou překládal A. poezii i prózu 
francouzskou (T. Corbiěre, G. de Nerval, Ph. 
Soupault), německou (R. Dehmel, R. M. Rilke, 
G. Trakl) a čínskou (Li Po); po válce též poezii 
gruzínskou a běloruskou. Od poloviny 30. let
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se soustavně věnoval i literatuře pro děti, po 
rocé 1945 vydal řadu knížek dětské lyriky 
a veršovaných i dramatizovaných pohádek.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Istvan Körmeny, Saša; 
AJH, J. A. ■ PŘÍSPĚVKY ín.Čin (od 1929); Čteme 
(od 1941); Host (od 1925); Kvart (od 1937); Lumír 
(od 1932); Listy (od 1935); Lid. noviny (od 1936, hoj
ně verše pro děti); Lit. noviny (od 1952); Nár. osvo
bození (od 1924); Nár. práce (od 1939); Naše zprávy 
(od 1939); Nový život (od 1949); Právo lidu (od 
1924); Panoráma (od 1936); Plán; Plamen (od 1960); 
Rakovnické noviny (od 1916); Rudé právo (od 1921); 
Rozpravy Aventina (od 1929); Rozhledy (od 1936); 
Socialista (od 1923); Tribuna (od 1926J; Tvorba (od 
1928); Tvar (od 1928); Trn. ■ KNIŽNÉ. Beletrie: 
promenádě (BB 1926); Od noci k ránu (BB 1929); 
Žalář smíchu (BB 1933); Vítr (BB 1941); Sůl nad zla
to (B pro ml., 1945); Honza králem (B pro ml., 1948); 
Duha nad námi (BB 1952); Radostně vpřed (BB pro 
ml., 1952); Lesy, lesy zelené (BB pro ml., 1953); Slu
nečnice (BB pro ml., 1954); Jak stařeček měnil, až 
vyměnil (B pro ml., 1955); Zlatou Prahou stověžatou 
(BB pro ml., 1956); Šťastnou cestu (BB pro ml., 
1959); Alespoň chvíli (BB 1960); Tři pohádky (BB 
pro ml., 1962: Sůl nad zlato, Honza králem, Jak sta
řeček měnil, až vyměnil); Sůl nad zlato (D pro ml., 
1963); Voříškovi přátelé (BB pro ml., 1963); Věrní 
přátelé (BB pro ml., 1964); Na houbách (BB pro ml., 
1967); V poledním slunci (BB 1967); V zimě v létě na 
výletě (BB pro ml., 1968); O Cvalíku, Alíku a strýci, 
jak s lodičkou pluli po Lužnici (BB pro ml., 1969); 
Jak vyjeli autíčkem Cvalík, Alík se strýčkem (BB pro 
ml., 1969); Cvalík, Alík, strýc letí moři vstříc (BB pro 
ml., 1970); — posmrtně: Jak balónem vylétá s Cvalí- 
kem strýc do světa (BB pro ml., 1971). — Překlady: 
G. Leonidze: Zahrada Gruzie (1955, s J. Jedličkou); 
Básníci Bílé Rusi (1955, s jinými). — Výbory: Básně 
(1956, usp. autor): Má cesta (1961, usp. autor). ■ RE
DIGOVAL periodika: Nár. osvobození (1945—48, 
dětská příloha^; Lid. noviny (1948—52, dětská přílo
ha). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Šťastnou cestu 
(výbor z české poezie pro ml., 1953); Domove líbez
ný (výbor z české poezie pro ml., 1954); J. Hořejší: 
Básně (1956). ■

LITERATURA: A. C. Nor: Nové knížky mladé 
lyriky (ref. Na promenádě), Host 1926/27; A. M. P. 
(Píša): ref. Od noci k ránu, PL 14. 7. 1929; V. H. (Z. 
Kalista): ref. Žalář smíchu, Lumír 1932/33; J. S. (Str
nadel): Dvě sbírky původní lyriky (ref. Vítr), Nár. 
práce 11. 5. 1941; F. Götz: Lyrika poslední doby (ref. 
Vítr), Čteme 1941; ok (O. Kautský): Půvabná knížka 
J. A. (ref. Sůl nad zlato), Svob. noviny 8. 5. 1946; il: 
Líbezná dětská knížka (ref. Honza králem), NO 23. 
12. 1948; K. Konrád: Básník skromnosti, LidN 3. 3. 
1951; A. Jelínek: Poezie J. A. (ref. Duha nad námi), 
NŽ 1952; Z. K. Slabý in J. A.: Básně (1956); O. J. Se- 
kora: Pohádky a básníci (ref. Jak stařeček měnil, až 

vyměnil), LitN 1956, č. 8; eš (M. Bureš): Nová poezie 
J. A. (ref. Alespoň chvíli), Svob. slovo 23. 3. 1961; A. 
Jelínek in. J. A.: Má cesta (1961); V. Pekárek: Šede
sátník J. A., LitN 1961, č. 8; jšr (J. Šnobr): J. A. (zejm. 
o tvorbě pro ml.), Zlatý máj 1967 (příloha k č. 3); jč: 
Za J. Aidou, Tvorba 1970, č. 45.

bš

Adolf J. Alex
* 25. 4. 1890 Strmilov↑i Jindřichova Hradce
† 2. 9. 1957 Praha

Malíř, ilustrátor a grafik; spisovatel prozaik.

Pův. jm. Adolf Jelínek (změna 1919). Po absol
vování keramické školy v Bechyni studoval na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze, dále na 
Akademii výtvarných umění v Mnichově 
a v Praze (u prof. Švabinského). Po studiích 
pracoval v Praze jako malíř (zejména figura
lista a portrétista) a grafik. Studijní zájezdy ho 
vedly hlavně na český venkov a do Itálie. Ilu
stroval mj. Vrchlického Legendu o sv. Proko
pu, bibliofilské vydání Vrchlického Českých 
balad a Puškinova Evžena Oněgina.

Literární práce A. vznikaly na okraji jeho 
díla výtvarného a byly autorem často ilustro
vány. Jejich náměty jsou většinou životní osu
dy umělců, malířů, obvykle romanticky stylizo
vané. Odehrávají se na venkovských sídlech 
obydlených vášnivými lidmi, žijícími v těsné 
blízkosti nezkrotných zvířat {Černošedé oči, 
Osudové rozcestí}, z nichž především koně se 
těší autorově literární i výtvarné pozornosti. 
I když A. ve většině svých prací zřejmě vychá
zel ze svých osobních zkušeností, zůstal znač
ně poplatný konvenčním představám o posta
vení umělce ve společnosti, což se projevilo 
především v jeho posledních pracích.

ŠIFRA: A. J. A. ■ PŘÍSPĚVKY m. Groš (1937); Prá
vo lidu (1930); Venkov (1937); Zlatá Praha (1923); 
Zvon (1937—38). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o umění: Pohádky (2. sv., 1923); Krásná pastýřka (P 
1928); Černošedé oči (R 1930); Osudové rozcestí (R 
1932); Vichřice (P 1932); Umělcův názor na krizi 
z hlediska mravního a všelidského (přednáška,
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1934); Osamělci (P 1934); Dva falešné obrázky (P 
1937, pak in Světlo a stín); Pramen života i smrti (P 
1941); Světlo a stín (PP 1941); Modelka a závodní 
kůň (PP 1943); Žil a trpěl (R 1944). ■

LITERATURA: sb. Malíř a grafik A. J. A. (1936). 
■ F. Táborský: A. J. A., Hollar 1927; V. Kabeš: Pří
nos jihočeského venkova, Venkov 26. 10. 1933; ■ 
ref. Osudové rozcestí: J. Thon, LidN 12. 10. 1933; A. 
Č. (Černík), Čin 1935; M. N. (Novotný), LidN 11. 3. 
1935 ■; kp (K. Polák): ref. Modelka a závodní kůň, 
Nár. práce 4. 1.1944 4- ref. Žil a trpěl, Nár. práce 17. 
1. 1945.

vf

Alexandreida
Kolem 1300

Středověký rytířský epos o životě Alexandra Make- 
donského.

Skladba jedná o Alexandrově životní dráze od 
neutěšeného mládí až po cestu k světovládě 
a k pádu pyšného vladaře. Je psána osmisla- 
bičným sdružené rýmovaným veršem, látkově 
vychází z nejrozšířenějšího středověkého 
zpracování oblíbeného tématu v latinském 
historickém eposu Gualtera Castellionského 
(z 1178—82) a má vztah i k německému zpra
cování látky od Ulricha von Etzenbach (do
končeno 1287; dříve v lit. označován von Es- 
chenbach). Dochovalo se celkem 3 450 z pů
vodních asi 8 500 veršů, a to v devíti zlomcích 
ze 14.—15. stol., v nichž byly zatím zjištěny 
dvě rozdílné verze. Jedna z nich je reprezento
vána nejrozsáhlejším zlomkem tzv. svatovít
ským (o 2 460 verších); k této verzi náleží patr
ně i drobnější zlomky vídeňský, muzejní, Šafa
říkův a ostřihomský. K druhé verzi patří zlo
mek jindřichohradecký (492 verše) a spolu 
s ním zlomky budějovickomuzejní a oba budě
jovické. Obě verze se však zřejmě opisovaly 
po delší dobu a v souvislosti s tím docházelo 
k dalším proměnám, zejména jazykovým (zlo
mek svatovítský pochází až z počátku 15. stol., 
ale patří k opisové řadě vycházející ze starší 
verze).

Dílo neznámého autora odráží smýšlení 

a zájmy středověké šlechtické společnosti. 
Dobově podmíněná koncepce titulního hrdiny 
jako křesťanského panovníka umožňovala vy
jádřit v díle vztah k soudobé společenské sku
tečnosti a k aktuálnímu dění: hrdina mohl tak 
být pojat jako vzor i výstraha pro vladaře 
a konkrétně pro vládnoucí šlechtické vrstvy 
na sklonku přemyslovské doby v Čechách. 
Vztah k českému prostředí je v díle vyjádřen 
narážkami na konkrétní události (na výpravu 
do Litvy a Prus) a uplatněním několika čes
kých jmen, po ideové stránce voláním po sil
ném českém králi a odporem proti pronikající
mu německému živlu. Paralely mezi tradičním 
dějovým momentem alexandrovské látky 
o osudu hrdinova zrazeného otce krále Filipa 
a o vztahu jeho manželky k zrádci a mezi udá
lostmi kolem českého trůnu po smrti Přemysla 
Otakara II. mohly vést v dobovém pojetí pří
mo k alegorickému chápání tradiční látky. Ce
lé dílo je zaměřeno k ideovému ovlivnění do
bového života nejvyšších světských vrstev ve 
smyslu křesťanské morálky jako důležité slož
ky feudální ideologie; poukazuje se zejména 
na závaznost rytířského mravního kodexu 
a na důležitost zájmu o celek společnosti. Sta
novisku obecenstva, jemuž bylo dílo určeno, 
odpovídá i stavovský odpor proti expanzív- 
nosti neurozených „chlapů“. V rozvinutí dů
sledků, které autor vyvodil z dobového přená
šení tradičních dějů do soudobého prostředí, 
tkví umělecká a ideová osobitost díla: vznikla 
skladba s aktuálním společenským a přímo 
politickým dosahem. — A. je osobitě koncipo
vána v rámci možností daných středověkou li
terární tradicí a dobovou normativní poetikou 
pro díla se vznešeným tématem. Epický proud 
vyprávění je přerušován meditativními partie
mi; do těch se koncentruje ideové poslání díla. 
Závěrem naučení nebo výrazem zkušenosti 
často bývá gnómicky vyostřená metaforická 
formulace, vybočující i formálně (jako mono- 
rýmní trojverší) z pravidelného sledu sdružené 
rýmovaných veršů. V dějově bohatých bitev
ních scénách aj. se jako dynamizační prostře
dek uplatňuje autorova akustická i vizuální 
představivost. Bohatá přirovnání čerpají pře
devším ze vztahu člověka k přírodě.

EDICE: in Starobylá skládanie 2 (1818, ed. V. Han
ka); Zbytky rýmovaných Alexandreid staročeských 
(1881, ed. M. Hattala a A. Patera); Staročeské Ale
xandreidy rýmované (1896, ed. F. X. Prusík); Die
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alttschechische Alexandreis (Heidelberg 1916, ed. R. 
Trautmann); A. (1947, revid. a doplň, vyd. 1963, ed. 
V. Vážný); Staročeská A. (1949, čtenářské vyd., ed. V. 
Vážný). (O edicích zlomků podrobně in A., 1963.) ■

BIBLIOGRAFIE: in A., (1963). ■ LITERATURA: 
V. B. Nebeský: A. česká, ČČM 1847; A. V. Sembera: 
Kdy a od koho jest sepsán Alexander český, Sitz- 
ungsberichte der böhm. Gesellschaft der Wissen- 
schaften 1859; J. Jireček: Kritéria jazykoslovná 
k ustanovení věku staročeských památek, ČČM 
1861 4- Ku kritickému rozboru Alexandra českého, 
Krok 1865; J. Sněgirev: Otryvki češskoj poemy ob 
Alexandre (Kazaň 1877); K. W. Titz: Ulrich von 
Eschenbach u. der Alexander Bohemicalis, Jahresbe- 
richt der Lese- u. Redehalle der deutschen Studen- 
ten in Prag 1880—81; P. Lang: Jakou měrou držel se 
skladatel zbytku jindřichohradeckého latinské A. 
Gualthera Castellionského, Zprávy gymnázia v Pří
brami 1881; J. Gebauer: Odpověď na Přídavek p. M. 
Hattaly ku prvému dílu Zbytků rýmovaných 
Alexandreid staročeských (1881) 4- Příspěvky ke 
kritice a výkladu staročeské A., LF 1882; P. Lang: 
Co asi bylo obsahem ztracených částí A. staročeské, 
LF 1883; A. Havlík: Ku poměru jindřichohradecké
ho a svatovítského rukopisu české A. k latinské A. 
Gualtherově, LF 1885; A. Kořínek, J. Gebauer: Pří
spěvky ke kritice a výkladu textů staročeských, LF 
1885; K. V. Tůma: O významu A. české po stránce 
esteticky-básnické a historicko-literární, Zpráva 
gymnázia v Domažlicích 1885; F. Pastrnek: Uber 
den altčechischen Reim, Archiv fůr slavische Philo- 
logie 1887; J. Pelikán, M. Opatrný, J. Gebauer, V. 
Kebrle: Příspěvky ku kritice a výkladu textů staro
českých, LF 1887; A. Kraus in Jan z Michalovic 
(1888); A. Havlík: O významu slovných shod rýmo
vých pro poznání příbuznosti skládání staročeských, 
ČČM 1896 a 1900; F. Pastrnek: Zur altčechischen 
gereimten A., Archiv fůr slavische Philologie 1890 
4- Moravismen in den altčechischen Sprachdenk- 
málern, Archiv fůr slavische Philologie 1890; F. X. 
Prusík: Českých Alexandreid rýmovaných prameno
vé a obapolný poměr (1891); J. Pelikán: Příspěvky 
ke kritice a výkladu staročeské A., LF 1892; A. 
Kraus: Alexandreis nebo Alexandreidy? Athenaeum 
1892; F. X. Prusík: Příspěvky ku kritice textové: Ale
xandreidy, Krok 1892 a 1893; V. Flajšhans: Příspěv
ky ke kritice a výkladu textů staročeských, LF 1893; 
E. Smetánka: Kdy byla skládána česká A., LF 1899; 
A. Havlík: Veršové shody rukopisu Hradeckého, 
ČČM 1904; P. Váša: Kdy byla skládána A., ČČM 
1909; R. Trautmann: Zur Einleitung der altčechis
chen A., Archiv fůr slavische Philologie 1916; O. 
Dubský: Zajímavá analogie staroproveng:alského 
sirventesu s úvodem k české A., LF 1931; V. Ja- 
nouch: K pramenům A. staročeské. Epizoda o Pari- 
dovi a válce trojské, LF 1936; F. Trávníček: Beitráge 
zur Erláuterung der alttschechischen A., Slavische 
Rundschau 1938; L. Zatočil: K otázce závislosti sta
ročeské A. na skladbě Ulricha z Eschenbachu, ČMF 

1941; V. Janouch: K pramenům a stylu A. staročes
ké, LF 1941 4- O poměru jindřichohradeckého 
zlomku staročeské A. k zlomku svatovítskému 
a k skladbě původní, ČMF 1941 4- K pramenům 
a stylu A. staročeské, Věstník KČSN 1943; A. Pra
žák: Aristoteles a staročeská A., Čes. časopis filolo
gický 1943 4- Staročeská báseň o Alexandru Veli
kém (1945); V. Janouch: Příspěvky k poznání A. sta
ročeské, ČMF 1946; F. Svěrák: Rýmová tradice ve 
staročeských skladbách, Ročenka Pedag. fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně 1947; L. Zatočil: 
K staročeské A., sb. Pocta F. Trávníčkovi a F. Woll- 
manovi (Brno 1948); V. Janouch: K poměru A. staro
české k Ulrichovi von Eschenbach, Věstník KČSN 
1950; H. H. Bielfeldt: Die Quellen der alttschechis
chen A. (Berlin 1951); F. Ryšánek: Příspěvky ke kri
tice a výkladu staročeských textů, LF 1953; J. Hra- 
bák: K otázce hodnocení staročeské A. z hlediska 
původnosti, ČLit 1953 → Studie ze starší české lite
ratury (1956); F. Svejkovský: A., ČLit 1956; F. Ši
mek: Zbásnil náš nejstarší cyklus legend i A. jeden 
básník? ČČM 1956; L. Cejp: Na okraj staročeské 
básně o Alexandru Velikém, Sborník Kraj, vlastivěd, 
muzea v Olomouci 1956—58; V. Janouch: Dva pří
spěvky k studiu staročeské A., sb. Příspěvky k ději
nám starší české literatury (1958); M. Šváb: K otázce 
uměleckého zobrazování v staročeské A. ve srovná
ní s A. Gualterovou, sb. Příspěvky k dějinám starší 
české literatury (1958) 4- Poznámky k textové pro
blematice staročeské A., SVPŠ Plzeň, Jazyk a litera
tura 1, 1958; L. Zatočil: Ostřihomský zlomek staro
české A. a jeho poměr ke Gualterovi a Ulrichovi 
z Eschenbachu, sb. Rodné zemi (Brno 1958); H, H. 
Bielfeldt: Die Verbindung der tschechischen und 
deutschen Literatur im 13. Jahrhundert und die 
Quellen der alttschechischen A., Slavjanskaja filolo- 
gija 3, Moskva 1958 4- Neue Studien zur 
alttschechischen A., Zeitschrift fůr Slavistik 1959; L. 
Cejp: Čtyři rysy básně Alexander Bohemicalis, 
SVSP Olomouc, Jazyk a literatura 6, 1959; M. Šváb: 
Některé vztahy naší A. k soudobé latinské vzděla
nosti v Čechách, SVPŠ Plzeň, Jazyk a literatura 2, 
1959; P. Pešta: Poznámky o veršovaných „romá
nech“ v české literatuře 14. století, SPFF Brno 1960, 
ř. D, č. 7; L. Cejp in Metody středověké alegorie 
a Langlandův Petr Oráč (1961); F. Ryšánek: Po
známky k rukopisům a vydáním textů staročeských, 
LF 1963; K. Pletzer: Zlomek staročeské A. v Jiho
českém muzeu, ČČM 1963; F. Svejkovský: Staročes
ký rytířský epos o Alexandru Velikém, in. A. (1963), 
M. Šváb in Prology a epilogy v české předhusitské 
literatuře (1966); F. R. Tichý: Staročeská A. a Anto
nín Havlík, ČČM 1967; M. Šváb: Staročeská A. a le
genda o Jakubu Menším, Sborník Pedag. fakulty 
v Plzni, Jazyk a literatura 8, 1968; J. Lehár: Na okraj 
starého sporu: Alexandreida nebo Alexandreidy?, 
LF 1979 4- in Nejstarší česká epika (1983).

A
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Almanach aneb Novoročenka
1823-1825

Almanach reprezentující básnickou a prozaickou 
tvorbu 20. let 19. století, zejména její sentimentalis- 
tické tendence.

Vyšly celkem 3 ročníky; první dva mají titul 
shodný (Almanach aneb Novoročenka na 
rok...), třetí je odlišný (Dennice aneb Novo
ročenka na rok 1825). U prvních dvou sv. není 
redaktor uveden, v třetím jsou jmenováni J. 
Chrněla a F. L. Čelakovský. Vydavatelem je J. 
H. Pospíšil v Hradci Král. — Na poč. 20. let 19. 
stol, bylo několik neuskutečněných záměrů vy
dat básnický almanach. V. R. Kramerius chy
stal alm. Milostenky, V. A. Svoboda alm. s ča- 
soměrnými básněmi. K Novoročence dal pod
nět nejspíše V. K. Klicpera; jeho příspěvky za
plňují v 1. sv. dvě třetiny obsahu, dále se na 
alm. nepodílel a od 1825 vydával u Pospíšila 
Almanach dramatických her jen se svými pří
spěvky (dramata, povídky). Trvale o Novoro
čenku pečoval J. Chrněla, při sestavování 2. sv. 
mu již pomáhal F. L. Čelakovský. Úpravou od
povídají alm. obdobným publikacím němec
kým z přelomu 18. a 19. stol, (malý formát, ry- 
tinky u titulu, v 2. sv. notace k Sírově písni 
a mutační podoba tohoto sv., v níž je část tex
tu nahrazena písní od J. K. Chmelenského 
s klavírním doprovodem). Vydání 1. sv. mělo 
velký čtenářský ohlas (z nákladu 1 000 výtisků 
se do dvou měsíců prodalo 600) a vyvolalo ne
realizovaný pokus (S. K. Macháček) vydávat 
alm. také v Praze. Na 1826 byl připravován 4. 
sv., neuskutečnil se zřejmě pro nedostatek 
hodnotných příspěvků. Neuskutečnil se ani 
Klicperou proponovaný „historický almanach“ 
na r. 1825.

Novoročenky nepředstavují básnickou sku
pinu nebo směr, jsou charakteristickou publi
kací literárně vývojového předělu. Do 1. sv. 
přispěli ojediněle starší autoři z řad puchmaje- 
rovců, od 2. sv. se výrazně prosazují mladší 
a mladí autoři a vývojově novější literární ten
dence, včetně žánrů příznačných pro český 
sentimentalismus a preromantismus (selanky, 
elegie, ohlasové skladby, sentimentální písňo
vé texty, lyrizované prózy, historické povídky). 
V 1. sv. jsou grafickými znaménky odlišeny bá
sně časoměrné a „dle hudby dělané“ od pří- 
zvučných; v 1. sv. převládají přízvučné, v 2. a 3. 

svazku je poměr mezi nimi a druhými dvěma 
typy zhruba vyrovnán. - Přispělo celkem 25 
autorů (do 1. sv. 9, do 2. sv. 18, do 3. sv. 11). Ve 
sv. 1, 2, 3 mají básnické příspěvky: F. L. Čela
kovský (2, 3), J. Černý (2), A. Durop (= F. L. 
Čelakovský?; 2), V. Hanka (2), Š. Hněvkovský 
(1), J. Chrněla (2, 3), J. K. Chmelenský (2, 3), J. 
V. Kamarýt (2, 3), J. Kerner (1), V. K. Klicpera
(1) , J. Kocián (1, 2), J. Kollár (2), J. M. Ludvík 
(1, 2), J. J. Marek (2, 3), J. Marchal (2), V. Ne
jedlý (1), J. Rettig (2), F. Sušil (3), F. Sír (1, 2, 3), 
K. S. Snajdr (1,2, 3), F. D. Trnka (2), F. Turin- 
ský (1, 2), F. Vetešník (2, 3), J. E. Vocel (3). Pró
zami přispěli F. L. Čelakovský (2, 3), J. Chrněla
(2) , J. V. Kamarýt (2), V. K. Klicpera (1), J. Ko
cián (2), J. J. Marek (3), F. Vetešník (3), J. E. Vo
cel (3), Z. ( = J. L. Ziegler?; 3). Drama publiko
val jen v 1. sv. V. K. Klicpera. V 1. sv. jsou 
překlady z Anakreonta, Martiala, J. H. Vosse, 
v 2. sv. z Meleagra, Moscha, Sapfó, Theokrita, 
G. A. Bůrgera, S. Gessnera, 1.1. Dmitrijeva, N. 
M. Karamzina, F. Petrarky, v 3. sv. z J. F. Mar- 
montela a z autorů latinského a řeckého, jmé
nem neuvedených.

BIBLIOGRAFIE: J. Jedlička: Soupis tisků J. H. 
Pospíšila (Hradec Král. 1970; č. 781, 782, 803). ■ LI
TERATURA: an.: Čechoslav 1823, s. 48 a 103, 1824, 
s. 8, 1825, s. 32; an.: Korespondence J. H. Pospíšila 
s V. Hankou a V. Pěšinou (dopis V. P. z 1823 o Alm.), 
Květy 1868, s. 358; F. Chalupa: První české almana
chy, Světozor 1879; A. Truhlář: Josef Chrněla, ČČM 
1882; F. Bačkovský: O českých almanaších doby 
předbřeznové, Zlatá Praha 1884 + K dějinám čes
kých almanachů, Vlast’ 1888/89; J. Borecký: Almana
chy české 1820—1848, Pokroková revue 1909/10; J. 
Hahn: Gessnerův vliv na literaturu českou (gessne- 
rovské selanky v 3. sv. alm.), ČČM 1913.

mo

Almanach české omladiny

1879

Almanach, v němž vystoupili mladí autoři následují
cí po generaci ruchovsko-lumírovské.
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Almanach, jejž uspořádali J. Hudec, V. A. Jung 
a J. Kosina a věnovali A. Heydukovi, vyšel 
v době prudkých bojů mezi Lumírem a tzv. 
směrem národním. Do těchto zápasů AČO si
ce bezprostředně nezasáhl, ale řada skuteč
ností svědčí o tom, že jeho autorům byl bližší 
směr národní: účast příslušníků mladé morav
ské literatury (J. Herben, F. Táborský), která se 
představila o něco dříve v almanachu Zora 
a jako celek se vyznačovala kritickým posto
jem k J. Vrchlickému, důraz na slovanské lát
ky, přibrání některých věkově starších autorů 
výrazně slovansky orientovaných (J. Hrubý) 
i věnování knížky A. Heydukovi, básníku po
výtce národnímu. Přesto se sborník dočkal 
kladného přijetí i v Lumíru.

V AČO má převahu poezie; nad přírodní 
náladovou a milostnou lyrikou, často s trpký
mi melancholickými tóny, v něm rozsahem 
i významem převládá veršovaná epika, inspi
rovaná do značné míry slovanskými látkami; 
obsahově i formálně se v ní uplatňují ohlasy 
slovanské lidové epiky. Próza je ve sborníku 
zastoupena jen jediným příspěvkem F. Roháč
ka, snažícím se podat analýzu duševního stavu 
studenta, tápavě hledajícího svůj životní cíl. 
Literární historii zde reprezentuje J. Hrubý ná
stinem rodinného života A. S. Puškina (opírá 
se o vydanou básníkovu korespondenci), filo
zofickou orientaci studie J. Korce, poukazující 
na dva proudy, jež vyšly z Kantovy soustavy: 
na idealismus a herbartovský realismus, který 
autor široce představuje a nadšeně vyznává. 
Přes dílčí náznaky jistého programového za
měření nedosáhl AČO úrovně ani významu 
některých starších sborníků obdobného typu 
(Máj, Ruch), nevytvořil také výraznější skupi
nu nebo literární směr. — Do AČO přispěli: L. 
Arietto ( = L. Šebek), J. Calvi (= J. Kříšťan), J. 
Červenka, I. Geisslová, J. Hásek, J. Herben, J. 
Herda, Č. Holas (budoucí pedagog), J. Hrubý, 
J. V. Hrubý, J. Hudec, F. Chalupa, J. Kalus, J. 
Klvaňa (pozdější folklorista), J. Korec, J. Kosi
na (budoucí historik), A. Koukl, K. Leger, O. 
Prokoš, F. Roháček, F. X. Svoboda, M. A. Ši- 
máček, A. Škampa, L. Scholz (později Šolc), F. 
Táborský, J. Tichý (= F. Rypáček), V. A. Velen 
(= V. A. Jung), V. Veverka, J. Voráček, J. Žera- 
novský (= J. Spáčil).
LITERATURA: ■ ref. AČO: Fr. Bý (Bílý), Koleda 
1879; sf., Lumír 1879; E. Krásnohorská, Ženské listy 
1879; an., Světozor 1879; S. (S. Čech), Květy 1880 ■.

Almanach českého studenstva

1869

Studentský básnický almanach k 20. výročí založení 
pražského Akademického čtenářského spolku.

Almanach, jejž uspořádali O. Hostinský, S. 
Čech a V. Šolc a při jehož vzniku vydatně po
máhal i B. Čermák, neměl na rozdíl od alma
nachů typu Máje nebo Ruchu charakter pro
gramového vystoupení určité generace nebo 
jistého literárního seskupení. Byla to reprezen
tativní publikace k jubileu Akademického čte
nářského spolku, který od svého založení 1849 
sehrál významnou roli v životě českého vyso
koškolského studentstva i v pražském národ
ním životě. Spolek do značné míry suploval 
absenci ústavů, jež měly zajišťovat český vě
decký rozvoj (univerzita, čítárny, knihovny, 
diskusní kluby, publikace). Od 1870 vydával 
např. Kalendář českého studentstva, 1878 
v něm vznikla družina Stálci, jejíž členové se 
zavazovali k pravidelnému odběru knih a ča
sopisů, k zakládání knihoven v národnostně 
ohrožených obcích, např. ve Slezsku, a k pořá
dání přednášek. Spolek podporoval i málo 
rozvinutý český kulturní život (koncerty, diva
delní představení, plesy aj.). Tohoto rázu nabyl 
zvláště od 1860, kdy vyhradil své členství jen 
pro české a slovanské studenty. Proto také al
manachu, který měl oslavit jubileum spolku, 
byl přisuzován značný celonárodní význam, 
i když jeho účastníci se omezovali jen na jed
nu časově úzkou generaci básníků, zhruba ob
dobnou s tou, jež vystoupila nedlouho předtím 
v almanachu Ruch, ale zároveň generaci v celé 
její různorodosti a umělecké nevyrovnanosti.

Ráz AČS určovali autoři, kteří se i později 
soustavně věnovali literární tvorbě. Z nich jen 
jediný a také nejstarší V. Šolc vydal již tiskem 
svou prvotinu, jiní měli za sebou první časopi
secká vystoupení, popř. i podíl na almanachu 
Ruch (S. Čech, B. Čermák, J. V. Sládek), pro ji
né, např. Z. Wintra, znamenala účast v AČS 
básnický debut. Na AČS se podíleli i autoři, je
jichž životní dráha předčasně skončila (V. 
Kropáček, F. Šimeček) nebo se značně vzdáli
la ranému studentskému veršování. Z nich 
mnozí pak vynikli ve zcela jiném oboru (J. Če- 
lakovský jako historik práva, J. Čipera jako
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poslanec a zakladatel matičních škol v západ
ních Čechách, J. Goll jako univerzitní profesor 
historie, J. Nečas jako lékař-gynekolog, A. 
Zátka jako advokát a jihočeský národní budi
tel aj.). — Do AČS přispěli: B. Adámek, D. 
Beznaděj, S. Čech, J. Čelakovský, B. Čermák, 
O. Červinka, J. S. Čipera, J. Dvorský, J. O. 
Forchheim, J. Goll, G. Heš, O. Hostinský, A. J. 
Jizerský (neprávem někdy pokládán za A. Ji
ráska), A. Kotrbelec, M. Krajník, V. Kropáček,
J. Lisec, F. Marjanko, J. Kyrii Maryša, E. Mi- 
řiovský, J. Nečas, J. R. Nejedlý, F. L. Polák, F. J. 
Přibylovský, L. Quis, V. Sázavský, J. V. Sládek, 
F. Šimeček, V. Šnajder, V. Šolc, J. Toužimský, 
H. V. Tůma, M. Turenský, S. z Velen, A; Vla- 
šimský (= A. Nevšímal), J. Vraný (= S. Čech), 
V. J. Wůnsch, A. Zátka, V. Zikmund (= Z. 
Winter), Želmír.

1874 byl vydán nový Almanach na oslavu 
25letého trvání Akademického čtenářského 
spolku pražského 1849—1874. Podle dobo
vých zpráv Jeho redaktory byli V. Hálek, J. 
Neruda, S. Cech, B. Čermák, S. Heller a J. V. 
Sládek. Tento Almanach neměl charakter stu
dentského vystoupení, i když i on měl přede
vším reprezentovat Převahu však v něm měli 
již významní autoři dvou generací, májovské 
a ruchovsko-lumírovské. Neomezoval se jen 
na verše, obsahoval i prozaické příspěvky (R. 
E. Jamot, M. Krajník a B. Havlasa) a také este- 
ticko-historickou studii F. Schulze o politic
kém dramatu Řeků. Na Almanachu se podíleli: 
S. Čech, B. Čermák, J. Goll, V. Hálek, B. Ha
vlasa, A. Heyduk, R. E. Jamot ( = J. Thomayer), 
A. Jirásek, A. B. Kokoška, J. Kolář, M. Krajník,
K. Motejl-Lomnický, J. Nosek-Zádvorský, F. 
Schulz, J. V. Sládek, A. Stašek, J. Vrchlický.

LITERATURA: F. A. Bílek: Stručný dějepis Akade
mického čtenářského spolku v Praze (1869); Upo
mínka na oslavu pětadvacetiletého jubilea Akade
mického čtenářského spolku (1874); ■ ref. AČS: K. 
Sabina, Pokrok 27. 5. 1869; J. Neruda, NL 3. 6. 1869 
→ Literatura 1 (1957); S. Heller, Mor. orlice 8. 6. 
1869; m., Světozor 1869 ■; S. Heller: Akademický 
čtenářský spolek v Praze, Osvěta 1874; F. Zákrejs: 
Literární rozhledy, Osvěta 1874; O. Materna: Po tři
ceti letech, Akademické listy 1878 —79; L. Quis: Čes
ké manifestační almanachy v letech padesátých 
a sedmdesátých, Květy 1898 4- in Kniha vzpomínek 
2 (1902).

zp

Almanach Kmene
1930-1948

Sborníky nakladatelského a knihkupeckého sdruže
ní Kmen, evidující a komentující vydavatelskou pro
dukci.

Vyšlo celkem 13 svazků, název některých je 
variantou titulu základního. Almanach Kmene 
(dále AK) 1930—1931 (vyšel v zimě 1930), red. 
F. X. Salda; AK 1931 -1932 (v zimě 1931), red. 
J. Hora; Jarní almanach Kmene, Jízdní řád lite
ratury a poezie (na jaře 1932), red. A. Hoff- 
meister; AK 1932—1933 (v zimě 1932), red. F. 
Halas ve spolupráci s L. Vokrovou; Milostný 
almanach Kmene pro jaro 1933, red. L. Vokro- 
vá; AK 1933-1934 (v zimě 1933), red. M. Ma
jerová; AK Jaro 1934, red. L. Vokrová-Am- 
brosová s red. kruhem; AK 1934—1935 (v zi
mě 1934), red. J. Seifert; AK 1935—1936 (v zi
mě 1935), red. V. Závada; AK 1936—1937 (v 
zimě 1936), red. J. Čapek; Almanach Jaro 1937, 
red. K. Poláček; AK 1937-1938 (v zimě 1937), 
red. J. Seifert; AK 1948, red. K. Bednář. Alma
nachy vydával Klub moderních nakladatelů 
KMEN, definitivně přestaly vycházet po zná
rodnění nakladatelství.

AK měly v prvé řadě plnit funkci propagač
ní, ale vydavatelé chtěli současně čtenářům 
podat objektivní přehled vydávané tvorby 
v podobě komentářů, úvah a referátů, u nichž 
převládá kritický aspekt. Almanachy proto se
stávaly ze dvou částí: do prvé byly zařazeny 
původní články, ukázky z vydávaných děl 
a soudobé tvorby vůbec, druhá poskytovala 
informace o činnosti Kmene, přinášela seznam 
nakladatelů Kmene a členů knihkupecké sek
ce, ediční plány, seznamy publikací atp. Re
daktoři prvé části měli volnost ve výběru pří
spěvků, ty se ovšem musely převážně vztaho
vat k vydáváné produkci. AK přinášely vý
znamné práce od širokého okruhu českých bá
sníků, prozaiků, dramatiků, kritiků a vědců, 
předmětem nebyla pouze literatura, ale také 
hudba a výtvarnictví. Značná pozornost byla 
věnována grafické úpravě (F. Bidlo, J. Čapek, 
A. Hoffmeister, S. Klír, F. Muzika, L. Sutnar, J. 
Štýrský, J. Šváb, K. Teige, V. Tittelbach, 
Toyen, S. Tusar), křídovým přílohám i karika
turám a kresbám (F. Bidlo, A. Hoffmeister, A. 
Pele, V. Rada, F. Tichý, Toyen aj.). — AK při
nesly ukázky z básnického díla O. Fischera, F.
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AlmanachHalase, V. Holana, J. Hory, J. Hořejšího, F. Hrubína, F. Nechvátala, S. K. Neumanna, V. Nezvala, J. Seiferta, F. Šrámka, R. Těsnohlíd- ka, K. Tomana, J. Zahradníčka, V. Závady aj. Ukázkami z próz byli představeni J. Čapek, K. Čapek, J. Čep, J. Durych, E. Hostovský, P. Jilemnický, J. Kopta, M. Majerová, J. J. Paulík, K. Poláček, M. Urban, V. Vančura aj. Cizí prózu zastupovali L. Feuchtwanger, J. Giono, F. Harris, A. Huxley, J. J. Jouve, K. Kraus, T. Mann, J. Ortega y Gasset, J. Romains, A. Schweitzer, P. Valéry aj. Hlavní pozornost AK byla věnována vycházejícím knihám a dobové literární problematice; k těmto tématům se vyslovovali J. B. Čapek, K. Čapek, J. Durych, P. Eisner, O. Fischer, A. Fuchs, F. Götz, A. Hoff- meister, K. Honzík, J. Honzl, J. Hora, M. Hýsek, J. Knap, J. Kodíček, J. Mahen, M. Majerová, B. Mathesius, A. Novák, B. Novák, M. Novotný, F. Peroutka, A. M. Píša, O. Rádi, F. X. Šalda, J. Štýrský, K. Teige, F. Tetauer, J. Trá- ger, B. Václavek, E. Vajtauer, V. Vančura, O. Vočadlo, J. Voskovec a J. Werich, R. Wellek, V. Závada aj. Vlastní dílo komentovali v AK F. Götz, J. Kratochvíl, J. Mach, M. Majerová aj. Jen výjimečně se objevila anketa: v Milostném almanachu pro jaro 1933 13 hlasů o lásce a v AK 1934—1935 Dnešek potřebuje knihu.
zt

Almanach na oslavu 251etého trvání 
Akademického čtenářského spolku 
pražského viz in Almanach českého stu
dentstva

Almanach na rok MCM1900
Almanach stoupenců Moderní revue. 

Uspořádali V. Dyk, K. Kamínek, A. Procházka, vydala Moderní revue.Almanach, který měl být uměleckou manifestací skupiny Moderní revue, obsahuje básnické i prozaické práce kmenových přispěvatelů časopisu (O. Březina, K. Egor, tj. K. Rožek, J. Holý, V. Jelovšek, K. Babánek, J. Karásek ze Lvovic, J. Karmín, E. z Lešehradu, A. F. Lubas, S. K. Neumann, V. Dyk, J. Opolský, V. Otomar, V. Peča, F. Soldan, K. Engelmůller, A. Sova, O. Theer, Z. Tlamich, K. Toman, J. z Wojkowicz). Mechanické řazení textů, vydaných bez programové stati, výrazně odkrylo rozpornou problematiku české dekadence konce století. Spolu s významnými představiteli symbolismu a řadou epigonů jsou zastoupeni také autoři, jejichž díla svědčí o obsahovém oproštění od dekadentních postojů a o formálním zjednodušení výstavby textu (např. V. Dyk, J. Holý).
zt

Almanach na rok 19141913
Programové vystoupení umělců a teoretiků, předsta
vitelů hnutí předválečné moderny.

A. vyšel v říjnu 1913 v nakladatelství Přehled. Iniciátorem byl O. Theer, redakční práce vykonal převážně O. Fischer, značnou měrou se na jeho realizaci podíleli i bratři Čapkové, kteří měli zásluhu na přizvání S. K. Neumanna a výtvarníků. Uveden kubistickými kresbami V. Spály ke kalendáriu, obsahoval A. básně S. K. Neumanna (Dub, Střevlíci, Cirkus), O. Theera (Zázraku života!, Vzpomínka na mrtvou, Na kříži), O. Fischera (Na pomezí, Noc, Z hlubin), S. Hanuše (Shledání, Poledne v říjnu, Půlnoc), K. Čapka (Ve věku mladého života), J. Kodíčka (Ode dne proměny) a J. z Wojkowicz (Hudba sfér), tři krátké prózy J. Čapka, fiktivní rozhovor mezi Karlem IV. a Petrarkou Příchod jižního jara od A. Nováka a teoretické stati V. Hofmana Duch přeměny v umění výtvarném a V. Štěpána Včerejšek a dnešek hudební formy.
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A. byl nej významnějším programovým vy
stoupením předválečné moderny, hnutí ode
hrávajícího se na celé tehdejší umělecké frontě 
(především básnické a výtvarné) a formujícího 
se v četných diskusích a polemikách o nový ži
votní a estetický ideál a o novou představu 
moderní poezie, která by překonala umělecký 
program generace 90. let Proti výlučnosti de- 
kadentně-symbolistického básnictví stavěla 
moderna, zastoupená v A., pozitivní vztah 
k životu, krásu konkrétní skutečnosti přiroze
ného a všedního života, jak ho přinesla mo
derní civilizace a lidská kolektivita; v otázkách 
tvárných se jí základním postulátem stal volný 
verš pro svou schopnost vyslovit patos moder
nosti, rozvinout volnou obraznost a přetvořit 
básnický jazyk. Konkretizace tohoto progra
mu byla u jednotlivých autorů A. značně odliš
ná; na jednom krajním pólu stálo Theerovo 
úsilí vyslovit volným veršem dynamický prin
cip života niterného, duchovního, na pólu dru
hém Neumannovo pozemšťanství a verslibris- 
mus jako prostředek vyjádření širokých sou
vislostí všech jevů objektivní skutečnosti. Zce
la cizorodě působily v A. příspěvky A. Nováka 
a J. z Wojkowicz. Tato nesourodost byla příči
nou, proč se autoři nepokusili zformulovat 
principy své poetiky a spokojili se statěmi 
o moderním výtvarnictví a hudbě, které vyjád
řily i základní intence umění básnického. Spíše 
pro tyto vnitřní rozpory než pro válečné udá
losti nebyly vydány další svazky. A. však vý
znamnou měrou přispěl k zrození nové mo
dernosti, na niž pak navázala mladá generace 
poválečná.

LITERATURA: A. M. Píša in Otakar Theer 
2 (1933); Viktor Dyk — S. K. Neumann — bratři 
Čapkové: Korespondence z let 1905—1918 (1962); 
E. Strohsová in Zrození moderny (1963); J. Knap: 
Zrození A. na rok 1914, Sborník NM v Praze 1962, 
řada C — lit. hist., sv. 7.

vv

Almanach secese

1896

Beletristický sborník, jenž si kladl za cíl shromáždit 
mladé moderní umění z přelomu století.

Redigoval a vydal S. K. Neumann vlastním ná
kladem v březnu 1896 v Praze.

Pod heslem „Moderní Umění“ chtěl S. K. N. 
soustředit všechny frakce „tábora moderního“, 
realisty, naturalisty, symbolisty, dekadenty, sig
natáře manifestu České moderny i příslušníky 
Katolické moderny. Část pozvaných autorů se 
omluvila (v AS jsou otištěny dopisy G. Jaroše, 
J. S. Machara, A. Sovy, F. X. Svobody a R. 
Svobodové), část vůbec neodpověděla, a tak 
se k ideji „Umění, jediný suverén nad uměl
cem“ přihlásili jen autoři Moderní revue a lite
ráti Katolické moderny (včetně J. Zeyera, kte
rý je zastoupen „liturgickým dramatem středo
věkým“ Příchod ženichův). Tato skutečnost 
vedla redaktora AS dodatečně k rozhodnutí, 
že kniha bude doprovázena doslovem. A. Pro
cházka v něm vyložil své pojetí moderního 
umění, které chápal jako výraz nově vznikající 
kultury, nových hodnot, vyrůstajících 
z individualistického kréda. Proti banalitě 
všednosti, nacionalistické ideologii, vědecké
mu objektivismu, uměleckému realismu pro
klamoval spiritualismus, anarchii, subjektivis- 
mus a „vniterné“ dekadentní umění. Po vydání 
AS se rozvinula polemika, v níž byl napadán 
zejména Procházkův doslov. — Do AS přispě
li: K. Babánek, F. R. Bergmann, V. Bitnar, S. 
Bouška, O. Březina, X. Dvořák, M. Fučík, K. 
Hlaváček, K. Kamínek, J. Karásek ze Lvovic, 
B. Knösl, J. A. Koráb, J. Leda (= E. Lederer), 
F. Merta, S. K. Neumann, F. Sekanina, F. Sol- 
dan, V. Souček (= V. Dyk), F. J. Zeman, J. 
Zeyer, L. Ziková.

LITERATURA: ■ ref. a polemiky: Vbk. (J. Vobor- 
ník), NL 10. 4. 1896; F. V. Krejčí, Rozhledy 1896; O., 
Čes. stráž 1896; O., Radikální listy 1896; J. Karásek 
ze Lvovic, Niva 1896; nk. (K. St. Sokol), Labské 
proudy 1896 ■; S. K. Neumann: V záležitosti Alma
nach secese, Moderní revue 2, sv. 4, 1896 → Stati 
a projevy 1 (1964) + Dva almanachy, in Ať žije ži
vot! (1920) → Stati a projevy 4 (1973).

zt
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Amerling

Vilém Ambrož
* 28. 12. 1846 Brno
† 14. 2. 1903 Brno

Básník, prozaik, redaktor, příslušník skupiny morav
ských kněžských spisovatelů, žáků Sušilových.

Gymnázium i bohosloví vystudoval v Brně, 
vysvěcen na kněze 1869; byl kaplanem v Dale- 
šicích, od 1870 v Tuřanech a krátce na jiných 
místech, od 1872 u Sv. Tomáše v Brně. Od 
1873 až do konce života byl katechetou na ně
mecké vyšší dívčí škole, později vykonával též 
funkci inspektora náboženského vyučování; 
dosáhl titulu konzistorního rady. Podnikl 
prázdninové cesty do Čech, na Slovensko, do 
Horní Lužice, do Alp aj., na přelomu století se 
několikrát léčil v Karlových Varech. Byl čle
nem výboru Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. 
Zemřel raněn mrtvicí, pohřben byl na Ústřed
ním hřbitově v Brně.

Od bohosloveckých studií přispíval do hlav
ních brněnských katolických tiskových orgá
nů. Psal básně proniknuté náboženskou ten
dencí, ať šlo o přímé vzývání boha a hledání 
útěchy a posily u něho, ať o básně s náměty 
přírodními, dětskými, nebo o pokusy baladické 
a legendické. Po vzoru Sušilově spojoval víru 
s láskou k národu a v tomto duchu se snažil 
působit zvláště na mládež a vést ji k činoro
dosti. Nejrozsáhlejší jeho skladba Krásná Va- 
silisa (zařazená do sbírky Pestré kvítí) zpraco
vává námět ruské lidové pohádky za použití 
prostředků ruského výpravného slohu. A. ver
še jsou vcelku obratné; v jeho jazyku někdy 
ruší neobvyklé výrazy, dovedl však vytvořit 
i melodické básničky v prostonárodním tónu 
(zvi. s přírodními motivy). Psal také cestopisné 
fejetony, v nichž poučný popis osvěžoval líče
ním dojmů z přírodních krás a z historických 
památek i drobnými příhodami. V Obzoru 
otiskl sérii nenáročných humoresek s dominu
jícím vychovatelským záměrem (náměty: na
pravení opilce, marnivé ženy, sobeckého bo
háče či nezdárného studenta, výsměch spiritis
mu a lidem zrazujícím pro kariéru svou národ
nost apod.). V posledním dvacetiletí života se 
věnoval redigování časopisu Anděl strážný, 
který usiloval o důsledně katolickou výchovu 
dětí, a hojně do něho psal.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Strýček Ambrož (Anděl 

strážný); A. V., -b-, Jav., r- - - -, -r, -rr-, x, -x, -x- (všech
ny hlavně v Muzeu, -rr- též v Hlasu). ■ PŘÍSPĚV
KY in: Anděl strážný (od 1882); Hlas (od 1868); kal. 
Moravan (od 1877); Muzeum (od 1866); Obzor (od 
1878). I KNIŽNĚ: Pestré kvítí (BB 1883); Nebeský 
vůdce (BB 1884). ■ REDIGOVAL časopisy: Mu
zeum (1868-69), Anděl strážný (1884-1903). ■

LITERATURA: F. Zákrejs: Nové písemnictví — 
Básně (ref. Pestré kvítí), Osvěta 1884, s. 192; L. Pivo- 
da: ref. Nebeský vůdce, Lit. listy 1884; R. i. p.: nekro
log, Hlas 15. 2. 1903 (totéž Obzor 1903).
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Karel Amerling
* 18. 9. 1807 Klatovy
† 2. 11. 1884 Praha

Lékař, přírodovědec, pedagog, kulturní pracovník; 
autor žánrově smíšených prací s přírodovědným, 
technickým, všeobecně naučným i filozoficko-etic- 
kým obsahem.

Psal se též Ammerling, Amrling, Amerlín (na 
Slovensku); užíval (samostatně) i vlastenecké
ho jména Slavoj, příjmení Strnad (něm. Am- 
mer = strnad) a přídomku Klatovský. Jmé
nem K. Slavoj (Slavomil) A., běžným v poz
dější literatuře, své práce nepodpisoval. — Je
ho otec, původem Němec z jižní Moravy, 
vlastnil v Klatovech ubytovací hostinec a pol
nosti. K. A. byl prvorozený syn z jeho druhého 
manželství. Od 5 do 13 let žil u rodičů své mat
ky v blízkých Chudenicích; tam vychodil farní 
školu. Za studií na klatovském gymnáziu 
(1820—27) si osvojil i francouzštinu, angličtinu 
a základy hebrejštiny; prof. J. M. Toupalík 
vzbudil jeho zájem o současnou českou kultu
ru a její tradice (RK, Komenský). Na tzv. filo
zofii ve Vídni studoval A. i vychovatelství, 
estetiku, archeologii a hospodářské nauky. 
1828 (otcův finanční úpadek) se začal takřka 
samostatně živit kondicemi. Od 1829 (1830?) 
studoval medicínu v Praze (doktorát 1836); 
1833—37 (1834—38?) byl asistentem J. S. Pře
šla na univerzitní katedře mineralogie a zoolo
gie (mj. studijní cesta k Jaderskému moři do 
okolí Terstu). Další 2 roky byl zaměstnán
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u přírodozpytce hr. K. Šternberka, pak cesto
val po tehdejším Rakousku a Německu, na
vštívil Švýcarsko a Itálii, snad přes Balkán 
i Řecko. Pak vykonával v Praze lékařskou 
praxi. Studia, zaměstnání i cesty chápal jako 
průpravu k seberealizaci, jejímž centrem se 
mu už v 30. letech stala vzdělávací a výchovná 
aktivita; v jejích metodických principech i uni
verzálním humánně reformátorském zaměření 
se opíral o vzor J. A. Komenského (už v své 
době s ním byl často srovnáván). Zvláštní po
zornost věnoval vzdělávání výrobních vrstev, 
žen a učitelů. Od poloviny 30. do začátku 60. 
let pracoval v různých funkcích v Jednotě ku 
povzbuzení průmyslu v Čechách a podílel se 
i na její publikační a lidovýchovné činnosti 
(1837 — 39 příspěvky v Časopise technologic
kém, 1846 zpracovávání české části Nedělního 
listu pro řemeslníky; koncem 30. let technolo
gické přednášky a propagace odborné litera
tury na venkově). 1838—61 vyučoval na bez
platných pražských dopoledních nedělních 
a svátečních školách pro řemeslníky přírodo
pis, zbožíznalství, fyziku a hlavně chemii. Do
plňkem a písemnou formulací těchto předná
šek byl Promyslný posel, vydávaný na pokra
čování 1840—47. Mimoto pořádal A. soukro
mé přednášky pro mladé řemeslníky, sdružo
val kolem sebe studenty aj. Pod jeho vlivem se 
mladí lidé seskupili (1839) v tajný „spolek 
ctnostných“ (zvaný i Slávští bratři n. Sbor sta
vitelů); spontánní politicky radikální tendence 
svých stoupenců A. v zárodku potlačoval. Po
pularizací přírodovědných poznatků i praktic
kou spoluprací se snažil podpořit také rozvoj 
nerostné těžby, zahradnictví a sadařství a ji
ných oborů. Od sklonku 30. let do 2. poloviny 
40. let přednášel humanitní i praktické před
měty sebevzdělávacímu kroužku pražských 
vlastenek. Hl. ve spolupráci s B. Rajskou, která 
až do 1845 kroužek vedla a s níž ho spojoval 
i vzájemně obdivný přátelský vztah, promýšlel 
koncepci ústavu pro české dívky a připravoval 
encyklopedii pro ženy, která se nerealizovala. 
K definitivní podobě nedospěl ani větší a ná
ročnější Všenaučný slovník (pův. plánovaný 
Palackým pro Matici českou), na němž praco
val A. se svými přáteli od 1837, ani stručnější 
verze této encyklopedie, ohlášená v Promysl- 
ném poslu 1844. V téže době se A. staral o vý
chovu a vzájemný styk českých pedagogů (tzv. 
porady učitelské). 1839—48 budoval avantgar
dně koncipované univerzální učiliště Budeč, vl. 

soukromý ústav, na nějž sháněl příspěvky 
hlavně od šlechtických mecenášů a zámožněj
ších řemeslníků a kněží. (Objekt byl na Novém 
Městě pražském na rohu ulic Žitné a V tůních. 
Název spojoval A. s legendární přemyslov
skou školou a zároveň s budoucností, buditel- 
stvím.) Pokusil se tu zhmotnit Komenského 
i svoje představy: postup od jednoduššího 
k složitějšímu, zásadu názornosti, důraz na 
přírodovědu a techniku (botanická zahrada, 
pracovní nástroje, dílny, chemická laboratoř, 
nemocnice, tiskárna, knihovna, obrazy, sochy 
aj.); bylo pamatováno na výuku dětí i dospě
lých. Náročnost projektu, zadlužení aj. přived
ly Budeč i A. samotného už 1847 do kritické si
tuace, 1848 musel Budeč zrušit. Ve 30.—40. le
tech byl A. jednou z nejpopulárnějších postav 
českého kulturního života, navázal pracovní 
i osobní kontakty s lidmi různých povolání, 
generací a společenských vrstev. K jeho přáte
lům patřili J. Franta Šumavský, K. B. Štorch 
(klatovští rodáci), J. S. Tomíček, J. Ohéral, F. S. 
Kodym, F. C. Kampelík, A. V. Šembera, J. Reg- 
ner, dřevař J. B. Tyl, rodiny lékaře V. Staňka 
a advokáta J. Friče, ze Slováků především J. 
M. Hurban, S. B. Hroboň a E. Štúr (A. také na
vštívil Slovensko), řada pražských i mimo
pražských učitelů, mj. bratři J. a Š. Bačkorové, 
F. Tesař, ve Vídni působící T. Burian, a mnoho 
jiných. Politicky se A. exponoval jen zřídka
kdy (1848 účast na Slovanském sjezdu), ve 40. 
letech byl blízký konzervativnímu křídlu libe
rálů. 1848 vypracoval návrh nového systému 
národního školství a předložil jej Národnímu 
výboru, t. r. byl jmenován učitelem a provizor
ním ředitelem (žádost o definitivu 1853, pen
zionování 1868) tzv. první české vzorní hlavní 
školy v Praze (Nové Město, Panská ul.), k níž 
patřil i ústav pro vzdělávání učitelů. (Na tuto 
školu a ústav přenesl neoficiálně název Bu
deč.) Spolupracoval na časopise pro učitele 
Posel z Budče, na knihách a názorných po
můckách vydávaných Poradami učitelskými 
v Budči, 1861—70 byl členem komise pro se
stavení čítanek pro české školy. 1849 — 70 zá
roveň pomáhal v pedagogické práci své ženě 
Františce (Svatavě) A. (1812—1887, roz. Mi- 
chalovicová, sňatek 1847), která převzata ve
dení české dívčí školy po B. Rajské. Od počát
ku 50. let se prohlubovalo A. odcizení od cen
tra české vědy a kultury. Bez ohlasu prošlo 
vydání díla, v němž chtěl A. prezentovat svou 
návaznost na Komenského i své pojetí příro-
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dy, člověka, vědy a umění, filozofie a nábožen
ství {Orbis pictus čili Svět v obrazích. Stupeň 
druhý..., 1852). Silně kritizován byl v 50. le
tech jeho metodologický i terminologický di- 
letantismus. Od 1852 psal A. převážně němec
ky; zabýval se hl. biologií, zkoumáním přírod
ních zvláštností Čech a propracováváním své
ho filozofického systému. (Od 30. let byl stou
pencem a propagátorem přírodní filozofie, zvi. 
díla něm. myslitele L. Okena.) Přednášel 
v KČSN (mimoř. členem od 1840); navrhl 
ustavení Společnosti pro fyziokracii v Če
chách (zal. 1869) a pracoval hl. v jejím antro- 
pologicko-statistickém odboru. Z iniciativy K. 
A. a jeho manželky byl v Praze 1871 zřízen 
první český ústav pro oligofřenní děti (zvaný 
Ernestinum). I zde A. usiloval maximálně roz
vinout fyzické i duševní možnosti chovanců. 
V posledních letech života se vystupňoval je
ho sklon k mysticismu a podivínství, pocity 
mesiášství i ukřivdění. Pohřben byl podle své
ho přání na budečském hradišti v Kovárech na 
Kralupsku (dnes Zákolany).

Řada A. prací se vyznačuje polytematičností 
a žánrovým synkretismem; naučné, úvahové 
a beletristické prvky se navzájem prolínají, 
originální obsah a text bývá prokládán para
frázemi, převzatými myšlenkami a citáty. Jako 
popularizátor přírodních věd se A. odlišoval 
od osvícenské lidovýchovné literatury přede
vším důrazným filozofickým zřetelem a ro
mantizujícím subjektivismem, projevujícím se 
mj. směšováním objektivních poznatků s intui
tivními postřehy i s fantastickými analogiemi 
a hypotézami. V počátcích své činnosti byl 
blízký spisovatelům sdruženým kolem čas. Če- 
choslav. Jako jediný svazek Frantovy a To- 
míčkovy knižnice Slovanka vyšla jeho Květo
mluva (Í833), sbírka epických vyprávění s čes
kými (hl. z Klatovska), slovanskými i řeckými 
mytologickými motivy vážícími se k jednotli
vým květinám; je proložena jednak autorový
mi folkloristickými a botanickými poznámka
mi, jednak verši K. B. Štorcha aj. Rozmanitý 
obsah Promyslného posla (chemické návody 
a tabulky, výklady z historie techniky a kultu
ry, morální, náboženské a filozofické diskuse, 
autobiografické pasáže aj.) je rámován obra
zem svorné, pokroku přející obce Ch., ležící 
„as dvě míle od Prahy“, do níž posel Dobroslav 
přináší každý týden po návštěvě Prahy nové 
vědomosti a podněty. (Šlo o interpretaci A. 
přednášek pro řemeslníky; obec Ch. s postava-
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mi rychtáře, kaplana, učitele, sousedů a souse
dek je reminiscencí na Chudenice.) A. obsaho
vě dosti náročné práce, psané komplikovaným 
jazykem se svéráznými neologismy, byly pro 
prosté vnímatele málo srozumitelné, pro od
borníky někdy metodologicky nepřijatelné. 
S porozuměním je sledovala především mladá 
česká a slovenská literární generace 30.—40. 
let, která oceňovala nekonvenčnost a origina
litu A. myšlení; ohlas měla zvi. A. filozofická 
úvaha Člověk, veliká pohádka (= hádanka). 
1837 A. založil kroužek přátel hodnotné litera
tury zvaný Stálci. Jeho členové se zavazovali 
k stálému odběru a šíření klasických a vědec
kých spisů. V první fázi (do 1840) šlo hl. o pů
vodní přírodovědecké publikace, v druhé 
o velkoryse proponovanou Bibliotéku klasiků 
všech národů a časů, věd a umění, v níž vyšly 
překlady Homérovy Iliady (J. Vlčkovský, tj. 
Vlček) a Odysseje (A. Liška), Thomsonových 
Počasů (F. Doucha) a Shakespearova Othella 
(J. B. Malý). Stálectvo, které se v posledních le
tech označovalo i jako Vydavatelstvo klasi
ků..., se 1844 rozpadlo pro organizační chaos 
i finanční potíže; mělo přes 180 členů. Za pů
sobení v Budči v Panské ul. sestavil A. s přáteli 
tříaktovou zpěvohru Budečské jesličky, pásmo 
alegorických obrazů, melodramatických reci- 
tativů i tradičních písní a koled, bezprostředně 
svazující křesťanský mýtus se starozákonními 
ději i s antickou tradicí. Zpěvohra byla hrána 
na školách a znovu vydávána ještě začátkem 
20. století.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dr. Justus Rei (Der Gott 
des Christentums ...), Karel Strnad, K. Strnad (obojí 
Jindy a nyní 1833), Slavoj Klatovský (Čechoslav 
1830, Jindy a nyní 1833), Strnad Klatovský (obrozen- 
ské čas.); A (Květy české 1834, Světozor 1834), A. K. 
(= Amerling Klatovský, časopisy 1834 — 36), Dr. K. 
A., K. A., Sl. (Nár. noviny 1849), St. (Světozor 1834). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Časopis lékařů českých (1877); 
Časopis technologický (od 1837); ČČM (od 1836; 
1837 — 39 Zprávy o duchovním životě nynějších ča
sů); Čech (1832 O letorách); Čechoslav (1830—31); 
Čes. včela (přírodop. články, 1837 O hudbě...); 
Hronka (Banská Bystrica, 1836 Navržení některých 
prostředků, jimiž by venkovský lid... zdokonalovat! 
se mohl); Jindy a nyní (1833); Krok (1833); Květy 
české, Květy (od 1834; t. r. Hudba); Lotos — Zeit- 
schrift fúr Naturwissenschaften (Praha, 1856 — 68); 
Nár. noviny (1849 Český průmysl a nynější velká lo
terie Zdekauerova); Posel z Budče (1848—51); Přítel 
mládeže (1833 Hmyzové, 1840 an. Vydávání Biblio
téky klasiků všech národů a časů, věd a umění); Sá-
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mo (1832); Světozor (1834—35); Týdeník (Brno, 
1848); Večerní vyražení (1831—32; O korkostavitel- 
ství, Hospodářský živočichopis); Vlastimil (1840 
Člověk, veliká pohádka). I KNIŽNĚ: Květomluva 
(PP 1833); Knížka o hmyzech neboliž Naučné vy
pravování o motýlcích, včelách, chroustech, komá
řích a jiných... (pro ml., 1836); O malbě. Krasozpy- 
tecké rozjímání (1836 ← ČČM); Promyslný posel. 
Spis všenaučný pro obecný lid a pro každého, kdož 
v uměních, zvláště v řemeslech a v mnohých života 
záležitostech poučení hledá (1.: Lučba čili chemie ře
meslní, 13 sv., 1840—44; 2.: Lučba čili chemie ře
meslná, zkusná, 9 sv., 1844—47); Křímky čili rostliny 
na Alpách (1846); Jedovaté rostliny v Čechách, na 
Moravě, v Slezsku a na Slovensku (b. d., 1850); Krát
ký popis hornictví s udáním staročeských, dobrých 
hornických významů (1850); Přírodněna česká 1. Ze- 
měna česká (1851); Přírodněna česká 4. Zvířena čes
ká (1851); Průmysl v Čechách (1851); Lučební zákla
dové hospodářství a řemeslnictví 1, 2 (1851, 1854); 
Orbis pictus čili Svět v obrazích. Stupeň druhý. Co 
pokračování prvního stupně, jejž sepsal Amos Ko
menský (1852); Fauna čili zvířena česká (1852); Bio- 
logischharmonisches Natursystem (1852); Budečské 
jesličky (text zpěvohry, 1867, se Š. Bačkorou; další 
vyd. i s tit. Jesličky); Gesammelte Aufsátze aus dem 
Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie ... 
(Praha 1868, podp. Carl Amerling); Einiges uber das 
Qualitative und Quantitative in der Nátur (1870); 
Budoucnost ovocnictví a ovocnářství českého (1871, 
t. r. i něm. vyd.); Diasophia (Orientierungslehre) 
(1874, rozmn. vyd. 1891 s tit. Die Orientierungslehre 
— Diasophia, šifra Dr. K. A.); Esencielní čili podstat
né vychovávání člověka (leták — text předn., 1875, 
výt. nezjišt.); Vermáchtnis an mein engeres und wei- 
teres Vaterland und an die Menschheit (1877, výt. 
nezjišt., překl. in J. V. Jahn: K. S. A., 1893, s. 100); Der 
Gott des Christentums ais Gegenstand streng wis- 
senschaftlicher Forschung (1880, pseud. Dr. Justus 
Rei); Die Idiotenanstalt des Set. Anna Frauenverei- 
nes in Prag 1871 —1872 (1883). — Mimoto odb. 
a školní příručky, přehledy, názorné pomůcky: Přá
telům štěpařství (1836); Příruční knížka pro sběrate
le přírodnin (1849); Živočichové v obrazích (1851) 
aj. — Výbor: Pod ochranou Děvany a jiné pověsti 
z Klatovska (z kn. Květomluva; Klatovy 1940, ed. J. 
Biskup). ■ KORESPONDENCE: Z let probuzení 
1 (s B. Rajskou z 1841—44; 1872, ed. Ž. Podlipská); 
F. Čenský: Z dob našeho probuzení. Sbírka přátel
ských dopisů (T. Burianovi z 1833—41; 1875 ← Svě
tozor 1874); J. Emler: Několik listů spisovatelů 
a vlastenců českých k Antonínu Markovi (z 1861), 
ČČM 1887; K. A. Vinařického Korespondence a spi
sy pamětní 2, 3 (Vinařickému z 1843, 1854; 1909, 
1914, ed. V. O. Slavík); Korespondence a zápisky F. 
L. Čelakovského 3 (Čelakovskému z 1843; 1915, ed. 
F. Bílý); F. Švec: Klatovské karafiáty (s J. Bullman- 
nem z 1869—82; 1926); F. Schuster: Čtyři neznámé 

dopisy MUDra K. S. A. (M. B. Hornofovi z 1871), 
Podřipský kraj 1936; Pedagogické dědictví K. S. A. 
(asi s 50 adresáty z 1833 — 84; 1960, ed. M. Novotný). 
Mimoto jednotlivé dop. a cit. z koresp. in: J. V. Jahn: 
K. S. A. (1893); Památník na oslavu osmdesátileté 
činnosti státního ústavu učitelského v Praze II. 
(1928); F. Rezková: Dr. A. ve světle svých dopisů, 
CNM 1929, s. 220. ■ REDIGOVAL periodika: Ne
dělní list pro řemeslníky (čes. část dvojjaz. týdeníku, 
1846, kniž. 1847 s tit. Nedělní listy...), Posel z Budče 
(2. část roč. 4, 1851); knižnice: Bibliotéka všenaučná 
pro mládež českoslovanskou (2 sv., 1836, 1844), Bi
bliotéka klasiků všech národů a časů, věd a umění (i 
s obměn, tit.: Vydavatelstvo klasiků..., Překlady 
klasiků ...; 4 sv., 1841 —44). I

LITERATURA: an. (F. Amerlingová): Stručné 
vypsání života a působení Med. Dra K. A. (1885, 
něm. vyd. Praha 1887 s tit. Eine kleine Aufzeichnung 
uber das Leben und Wirken des Med. Dr. K. A.); J. 
V. Jahn: K. Slavoj A. Obraz života a práce (1893); F. 
Čáda: Amerlingovy názory pedagogické (1908); sb. 
Památce Amerlingově (1908; 1. J. Dufek: MUDr. K. 
S. Amerlinga Výchovny budečské a Geneastr, 2. K. 
A.: Dějiny první hlavní české školy a kursu učitel
ského, ed. C. Merhout); J. Štraus: K. Slavoj A. (1957); 
sb. Pedagogické dědictví K. S. A. (1960; 1. L. Kou
bek: K. S. A., člověk své doby a pionýr doby nové, 2. 
Výbor z koresp. a zápisků, usp. M. Novotný, 3. M. 
Dýmá: Buditelská a pedagogická činnost K. S. A.); 
V. Spěváček: K. Slavoj A. (Okr. vlastivěd, muzeum 
Klatovy, 1962), E. Hoffmannová: K. Slavoj A. (1982, 
s výborem). ■ an. (F. Palacký): Zprávy z Prahy (ref. 
Květomluva), ČČM 1833, s. 460; ■ ref. Promyslný 
posel: J. Malý, ČČM 1839, s. 501; J. V. F. Šumavský 
(Franta Š.), Vlastimil 1840, s. 101; A. B. C., Čes. včela 
1841; J. Malý, Denice 1841, s. 127 ■; J. Ohéral: Dr. K. 
A., Ost und West 18. 3. 1840; ■ ref. Člověk, veliká 
pohádka (Vlastimil 1840): V. F-k (Filípek), Čes. včela 
1840; K. S. (Sabina), Ost und West 1840; K. Vinařic- 
ký, Ost und West 1842 ■; J. M. Hurban in Cesta Slo
váka ku bratrům slavenským na Moravě a v Če
chách roku 1839 (Pešť 1841, znovu Žilina a Košice 
1929); Š. Bačkora a B. Stýblo: Návěští (ref. připr. 
edice Zahrada budečská), ČČM 1850, s. 347; Dr. V. 
D. L. (Lambl): O přírodopisu vůbec a v naší literatu
ře zvláště (ref. Fauna čili zvířena česká), ČČM 1854; 
-dl: Jak bývalo v staré Budči a jak je tam nyní, NL 
14. 2.1861; x (V. Hálek): Češi dle zápisek policejních, 
NL 6.-8. 10. 1864; Ž. P. (Podlipská) in Z let probu
zení 1 (1872); an.: ref. Esencielní čili podstatné vy
chovávání člověka, Beseda učit. 1875, s. 367; J. B. Pí
chl in Vlastenecké vzpomínky, Čes. včela 1876—80 
(kniž. 1936, ed. M. Hýsek); an.: Dr. K. A., Světozor 
1877; J. Neruda: Dr. K. A., Humorist, listy 19. 4. 1884 
→ Podobizny 2 (1952); ■ nekrology: an., Lit. listy 
1884; an., Zlatá Praha 1884, č. 45; V. Kryšpín, Škola 
a život 1885; F. Čenský, Osvěta 1885, č. 5 ■; J. V. 
Frič in Paměti 1 (1886) → Paměti J. V. Friče (výbor,
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1939, ed. H. Traub); T. Nováková: Františka Svatava 
A., Domácí hospodyně 1887, č. 22 — 24; J. Walter in 
K. A.: Die Orientierungslehre... (1891); J. Klika in 
Osvětou a výchovou k životu (1902); ■ k 100. výr. 
narození: F. Čáda, Čes. mysl 1907; K. Herfort, Pe- 
dag. rozhledy 1907; V. Piťha, Klatovské listy 1907, č. 
42—49; C. Merhout, Pedag. rozhledy 1907 + Čes. 
revue 1907/08, s. 60; O. Kádner, Čechische Revue, le
den 1908 ■; A. Stašek: Ze vzpomínek, Zvon 1907/08 
→ Vzpomínky (1925); L. Horák: K. S. A. z hlediska 
pedagogiky národní, Pedag. rozhledy 1908, s. 582; V. 
Kučerová in K historii ženského hnutí v Čechách. 
Amerlingova éra (Brno 1914); J. Volf: Amerlingův 
Stavitelský sbor, Pedag. rozhledy 1922, s. 181 4- 
Amerlingova Hudba českoslovanská, Zvon 1922/23, 
s. 349, 362; O. Kádner in Dějiny pedagogiky III/3 
(1923; mj. lit. o A.); J. Hanuš in Národní muzeum 
a naše obrození 2 (1923); J. Volf: Amerlingovi Stálci, 
ČNM 1924, s. 21, 156; F. Kleinschnitzová: Z našej 
romantiky, Slov, pohfady 1925 → Z našej romantiky 
(výbor z díla, 1958); A. Pražák: K. S. A. a M. J. Hur- 
ban, in Slovenské studie (Bratislava 1926, Sb. fil. fak. 
Univ. Komenského); L. Neumann in Sto let české fi
lozofie v ČČM (o čl. K. A. z 1837 — 39 Zprávy o du
chovním životě nynějších časů), ČNM 1926, s. 294; J. 
Volf: Amerlingovo provolání k vydání českého Sha
kespeara, ČNM 1929, s. 278; F. Kleinschnitzová: K. 
S. A. a Slovensko, Slov, pohfady 1930 → Z našej ro
mantiky (1958) + Samoslav B. Hroboň a K. S. A., 
Slov, pohfady 1930; A. N. (Novák): Komenský ná
rodního obrození, LidN 1934, č. 552 (odpol.); J. Jelí
nek: Dr. K. S. A. a Chuděnice, Šumavan 1940; K. 
Čondl: Sto let Amerlingova Budče, Věstník pedago
gický 1942; V. Žáček in Cesty českých studentů na 
Slovensko v době předbřeznové (Brno 1948); F. Bu- 
riánek in Literární tradice Klatov (Klatovy 1949); O. 
Matoušek in Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy 
(1954); J. Novotný: Príspevok k otázke bratrských 
vzťahov Čechov a Slovákov v období národného 
obrodenia (do r. 1848), Hist štúdie 3, Bratislava, 
1957; V. Spěváček: Knihovna Slavojova, pramen 
předbřeznové lidovýchovy, Knihovník 1957, č. 6 + 
K živým pramenům popularizace vědy, Věda a život 
1958, č. 9 -I- Amerlingův plán výchovy slabomysl
ných dětí, Otázky defektologie 1959, č. 10 -I- Zápis
ky K. S. A. z cest po Čechách, SPI Plzeň, Pedagogi
ka 3, 1960; E. Dubnická: Na okraj jedného jubilea, 
Kultúrny život 1958, č. 4; F. Buriánek in Literární 
Klatovy (Plzeň 1962); J. Majer: Lidovýchovné snahy 
K. S. A. v době předbřeznové, sb. Minulostí Západo
českého kraje 5, Plzeň, 1967; ■ k 90. výr. úmrtí: J. 
Štraus, Socialistická škola 1974/75, č. 3; J. P. Holý, 
Čes. zápas 1975, č. 1; E. Strnad, Pedagogika 1975, č. 
2 ■; M. Dýmá: Význam K. S. A. v českém pedago
gickém myšlení, Pedagogika 1978, č. 3.

kh

Anarchistická revue
1905

Sociální, politická a literární revue.

Redaktor a vydavatel: S. K. Neumann, Řečkovice 
u Brna. — Periodicita: 3 čísla: první bez datace, dru
hé srpen, třetí říjen. Časopis přestal vycházet pro 
nedostatek finančních prostředků.

Revue začala vycházet jako pokračování No
vého kultu, který zanikl na začátku 1905. Na
vázala na něj zájmem o sociální otázky a kon
krétní politický zápas dělnictva, pokračovala 
v boji proti militarismu, klerikalismu a českým 
politickým stranám. Zabývala se problemati
kou anarchistického hnutí a řešením vztahu 
dělnictva a inteligence. K literárním otázkám 
se AR vyslovovala především v polemických 
článcích S. K. Neumanna, který byl jejím před
ním přispěvatelem. Otiskla také překlady statí 
L. Descavese, P. Kropotkina, E. Malatesty, E. 
Recluse, F. Stackelberga, O. Wilda aj. V přílo
ze přinesla reprodukce kreseb V. H. Brunnera 
a F. Gellnera.

zt

Zdena Ančík
* 10. 1. 1900 Kunovice (Uherské Hradiště-Ku- 
novice)
† 17. 9. 1972 Praha

Novinář, autor humoristických próz, básník.

VI. jm. Zdeněk A. Otec byl rolníkem, později 
se vzdal hospodaření a pracoval jako obecní 
tajemník. A. ještě za studií na klasickém gym
náziu v Uherském Hradišti narukoval 1918 ja
ko jednoroční dobrovolník do Brna; po matu
ritě (1921) studoval na filoz. fakultě v Praze 
(1922 — 27) filozofii a psychologii. Rušná tvůrčí 
atmosféra rozmanitých prostředí, která tehdy 
důvěrně poznal (především studentská kolonie 
na Letné, Kostufra, literární a umělecká avant
garda, s jejímiž příslušníky se sblížil zejména
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v době, kdy pracoval nějaký čas jako číšník ve 
studentské restauraci Strakovy akademie, bo
hémská družina Franty Sauera), přivedla A. 
k samostatné literární práci. Po prvních pří
spěvcích uveřejněných ve slovenské Pravdě 
zaujala ho novinářská práce, jíž se od 1927, 
kdy opustil místo pedagoga na pražské jedno
roční obchodní škole (1926—27), věnoval pro
fesionálně; začal pracovat v časopise Trn 
(1926—30 jako odp. redaktor) a jako soudnič- 
kář v Rudém právu (1928—29); 1931—34, kdy 
byl bez stálého zaměstnání, žil zpočátku na 
Sázavě v trampské chatě v Lukách pod Med- 
níkem, přispíval příležitostně do levicových 
časopisů a spolupracoval s režisérem V. Was- 
sermanem na filmových libretech; později se 
přestěhoval do Březolup u Uherského Hradiš
tě, kde vypomáhal na bratrově hospodářství. 
1934 získal místo redaktora v brněnském dení
ku Moravské slovo a zároveň se stal jednate
lem tamní pobočky Syndikátu čs. novinářů. Po 
ztrátě zaměstnání (1937) se vrátil 1938 znovu 
k bratrovi, který žil nyní v Podunajských Bis- 
kupicích u Bratislavy; zde se 1939 zapojil pro
střednictvím redaktora J. Píška do ilegální or
ganizace jako spojka mezi slovenskými a čes
kými skupinami, od října 1939 pak jako orga
nizátor a průvodce politických uprchlíků přes 
slovensko-maďarskou hranici. Sám v únoru 
1940 odešel přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, 
Turecko, Sýrii a Libanon do Francie, vstoupil 
do armády a po porážce Francie evakuoval 
v červnu téhož roku s čs. jednotkou do Anglie; 
pracoval publicisticky v tiskovém orgánu čs. 
brigády Naše noviny (1941—45 jako vedoucí 
kulturní rubriky), dále v rozhlasovém vysílání 
Svobodné Evropy (1943—44) a poté v tisko
vém odboru čs. ministerstva zahraničních věcí. 
V březnu 1945 odjel jako vojenský redaktor 
z Anglie přes Bospor do Konstance a odtud 
do Košic a byl přijat do nově se tvořícího mi
nisterstva informací. Pracoval v něm i po svém 
návratu do Prahy, 1956 — 61 působil jako úřed
ník v předsednictvu vlády; po válce se věnoval 
aktivní novinářské práci v časopise Dikobraz 
(1946 — 51). Byl pohřben ve svém rodišti 
v Uherském Hradišti-Kunovicích.

Těžiště A. literární aktivity je v novinářské 
práci. Od 1926, kdy se ujal v druhém ročníku 
redigování Trnu, začal tento list nezávazného 
studentského humoru, blízkého dadaismu, cíle
vědomě orientovat k osobité, politicky vyhra
něné satiře a dokázal zaujmout pro spolupráci 

s časopisem přední levicově orientované 
avantgardní umělce, literáty i výtvarníky (V. 
Nezval, E. F. Burian, G. Včelička, V. Tittel- 
bach, V. Makovský aj.). Tyto schopnosti uplat
nil i v další novinářské činnosti. Charakteris
tickými rysy A. vlastní literární práce jsou in
tenzita smyslového vnímání a prožitku a myš
lenková i výrazová bezprostřednost. Zatímco 
A. lyrika se zřetelně inspirovala poetikou poe
tismu a lidové písně, autorova próza, těsně 
spjatá s jeho sociální zkušeností, se vyvíjela od 
satirického a politicky pointovaného útoku na 
měšťáckou společnost k anekdotě a situační 
komice běžných lidských situací (Naši v Ang
lii). Od 50. let se A. věnoval shromažďování 
materiálů o životě J. Haška.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jean Lafécouv; ve, Z. A. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Avantgarda (od 1925); Českosl. re
publika; Dikobraz (od 1945); Lit noviny; Mor. novi
ny; Mor. slovo (od 1934); Nár. osvobození; Naše no
viny (od 1940); Pravda (Bratislava, od 1925); Rudé 
právo (od 1928); Tvorba; sb. Z lyriky války (Anglie, 
1941); Zvon. ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatu
ře: Scvrk se nám cvrk a jiné povídky (Londýn 1944; 
rozšiř, vyd. 1946 s tit. Naši v Anglii); O životě Jaro
slava Haška (1953). — Poezie a básně v próze jen 
bibliofilsky: Opojené růže (1931); Svatební kruh 
(1932); Odplouvající loď je moje touha (1937). ■ 
REDIGOVAL periodika: Trn (1926 — 30), Magazín 
Trnu (1929), Mor. slovo (1934—37), Naše noviny 
(1941—45), Dikobraz (1946—51); knižní řadu: Spisy 
J. Haška (1955 — 72, s M. Jankovičem a R. Pytlíkem). 
■

LITERATURA: F. Jakubův: Vesele o našich vojá
cích v Anglii (ref. Naši v Anglii), Lid. demokracie 22. 
6. 1946; Brk (F. Buriánek): Český humor z Anglie, 
Zeměd. noviny 16. 8. 1946; M. Jankovič: Lidský pro
fil Jaroslava Haška (ref. O životě Jaroslava Haška), 
LitN 1954, č. 16; V. Lacina: Dvě haškovské mono
grafie, NŽ 1954; rp (R. Pytlík): Zemřel Z. A., ČLit 
1973; R. Pytlík: Nedožité pětasedmdesátiny, Tvorba 
1975, č. 2.

meh

Anděl strážný
1881-1941; 1945-1948

Beletristický časopis zaměřený k výchově mládeže 
v katolickém duchu.
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Podtitul: 1881/82—1939/40 (roč. 1—59) Časopis pro 
křesťanskou mládež; 1940/41 (roč. 60) Časopis křes
ťanské mládeže; 1945/46-1947/48 (roč. 61-63) Ča
sopis katolických dětí. — Redaktoři: 1881/82 — 1884/ 
85 (roč. 1—4) P. Mathon; 1885/86-1902/03 (roč. 
5 - 22) V. Ambrož; 1903/04-1919/20 (roč. 23-39) 
J. Dvořáček; 1920/21-1940/41 (roč. 40-60) E. Ma- 
sák; 1945/46-1947/48 (roč. 61-63) F. Pokorný. - 
Vydavatel: 1881/82—1918/19 (roč. 1—38) Papežská 
knihtiskárna benediktinů rajhradských, Brno (zpo
čátku též nepravidelně uváděn jako vydavatel stáva
jící ředitel knihtiskárny: např. u roč. 14 1894/95 B. 
Plaček, u roč. 16 1896/97 od 3. č. P. Vychodil; od roč. 
17 1897/98 je v tiráži jako nakladatel pouze knihtis
kárna); 1919/20-<1940/41 (roč. 39-60) Občanská 
tiskárna, Brno; 1945/46—1947/48 (roč. 61—63) Bis
kupský ordinariát, Brno (v tiráži též uveden odpo
vědný zástupce vydavatele J. Banzet). — Periodicita: 
1881/82—1940/41 (roč. 1—60) měsíčník, od září do 
června 10 čísel, nepravidelně též až od října do čer
vence (některá čísla vycházela sumárně jako dvoj
čísla i trojčísla; č. 10 roč. 60, 1940/41, vyšlo již 
v květnu); 1941—45 bylo vydávání časopisu němec
kými úřady zastaveno; 1945/46-1947/48 (roč. 
61—63) měsíčník, od září do června 10 čísel.

AS náležel mezi hojně rozšiřované a recipova- 
né časopisy pro mládež; spolu s Rajskou za
hrádkou (od 1892) představoval mezi nimi vý
razně katolický náboženský proud, usilující 
pomocí beletrie a populárně naučných článků 
o zintenzívnění eticko-náboženské výchovy ve 
škole i v rodině. Tento program zajišťovali — 
vedle právnické osoby vydavatele — odpo
vědní redaktoři, z nichž většina náležela ke ka
tolickému kléru; původní literární tvorbu, pře
klady i didaktické příspěvky jednoznačně ori
entovali k náboženským a vlasteneckým moti
vům, které si udržely prioritu po celou dobu 
vydávání. Základní složku AS tvořila beletrie 
aktualizující katolické reálie, životy svátých, 
úlohu církve v historii českého národa (např. 
sv. Václav, sv. Ludmila, Karel IV.) a beletrie 
přibližující dětem a mládeži významné osob
nosti národního života (např. P. Diviš, F. L. Če- 
lakovský, F. Palacký, F. Sušil, J. Zeyer). Další 
významnou složku tvořily poučné články, kte
ré převážně beletrizující formou seznamovaly 
malé čtenáře s cizími zeměmi (většinou slo> 
vanskými, ale i s Afrikou, Amerikou, Dálným 
východem), dále s představiteli přírodověd
ných a technických objevů; válečné ročníky 
informovaly o průběhu první světové války, 
po 1918 se řada článků zabývala vznikem re

publiky. Ve 20. a 30. letech se tematika didak
tických příspěvků neustále rozšiřovala, na 
stránky AS pronikly nové obory (např. letec
tví, námořnictví, myslivost, filatelie, táboření), 
většího zastoupení dosáhly zvláště cestopisy. 
Beletristicko-poučné články (jejichž úroveň 
byla stále přizpůsobována programu časopisu 
a věkové kategorii čtenářstva) sem převážně 
psali: V. Ambrož, A. J. Cupal, A. V. Černý, J. 
Horňanský, F. Klíma, J. J. Karásek, E. Masák, 
F. Pokorný, (3. Tonder, S. Unzeitig, F. Všeteč- 
ka, F. Vymazal, I. Zháněl. Méně významnou 
složku v obsahu AS tvořily překlady zahranič
ní beletrie a popularizačních článků. Původní 
autor nebyl mnohdy uváděn, překlady zůstá
valy pouze anotovány poznámkou, z kterého 
jazyka jsou pořízeny. Nejvíce byly zastoupeny 
slovanské literatury (ruská, polská, jihoslovan- 
ská), objevovaly se však i překlady z angličti
ny, francouzštiny, maďarštiny, němčiny. Z pří
spěvků nepříliš velké řady kmenových překla
datelů (O. F. Babler, A. Jančík, M. Janouchová,
R. M. Junová, B. Petržilková, A. G. Stín, F. 
Všetečka) patřily k nejčastěji publikovaným 
a k umělecky nejhodnotnějším práce A. G. Stí
ná (např. D. N. Mamin-Sibirjak, L. N. Tolstoj, 
V. A. Zukovskij) ve starších ročnících a od po
loviny 30. let až po závěrečné ročníky práce O. 
F. Bablera (např. M. Konopická, A. S. Puškin, 
pohádky slovanských národů).

Úroveň časopisu zajišťovala především be
letristická část, na jejíž literárně estetické kva
litě se po dobu existence AS podílelo značné 
množství autorů. Vedle přetiskovaných uká
zek ze starší české literatury (např. S. Bouška,
S. Čech, F. L. Čelakovský, B. Jablonský, E. 
Krásnohorská, B. Němcová, J. V. Sládek, F. 
Sušil, K. V. Rais) pocházela většina příspěvků 
od tehdy známějších autorů poezie a prózy 
pro mládež. To platí zvláště pro počáteční ob
dobí (až do roč. 40, 1920/21), kdy poezie byla 
převážně zastoupena jmény: V. Ambrož, J. Be
neš, B. Bouška, J. M. Dědinský, E. Elpl, L. 
Grossmannová-Brodská, A. Hrušovská, E. Ji- 
reček, S. Jičínský, F. Klinkáč, J. Kožíšek, A. M. 
Kadlčáková, J. Milota, A. Mittenhubrová, M. 
Sázavská, J. Sahula, B. Šťastný, V. Šťastný, F. 
Šebestík, K. J. Zákoucký, P. Zaletěl. Próza byla 
nejčastěji reprezentována jmény: A. J. Cupal, 
A. V. Černý, K. J. Červinka, A. Dostál, J. Duda, 
V. -Drbohlav, L. Grossmannová-Brodská, V. 
Mrhá, P. Mathon, J. M. Kadlčák, V. Kálal, M. 
Kaminská, T. Polabská, V. Pittnerová, J. Sahu-
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la, A. B. Šťastný, Č. Tonder, S. Unzeitig, J. J. 
Váňa, I. Zháněl. I v meziválečném období byl 
v zásadě stále zachován původní program, ale 
zvýšila se literární úroveň; tehdy sem pravidel
ně přispívali: C. Berka, K. Doubravský, R. Du- 
chaňová, V. Javořická, J. Kárník, J. Kratochvil,
J. Křivánek, R. Konečný, J. M. Orebský, K. 
Ptáčková-Pilařová, F. Střížovský, M. Tuček, J. 
Valoušek, E. Zvěřina a zvláště básníci O. F. 
Babler, K. Bochořák, J. Deml, R Hrubín a J. 
Zahradníček. V posledních 3 rojnících se AS 
více orientoval na zájmy menších čtenářů (po
hádky); přispěvateli zde ponejvíce ještě byli: J.
K. Baby (= J. Kratochvíl), V. Beránek, D. Gaj- 
došová, K. Hroch, J. Jemar, J. Kachlík, M. Kva- 
pilová, J. Koudelák, F. Pokorný, N. Šmehlíko- 
vá, L. Zelina. — Od počátku byla u AS bohatě 
zastoupena i ilustrační složka: zvláště pero
kresby, ale i barevné reprodukce (např. Raf- 
fael, M. Aleš, J. Úprka, F. Ženíšek), od roč. 33 
(1913/14) i reprodukce fotografických snímků. 
Roč. 61-63 (1945/46-1947/48) graficky 
upravoval a hojně ilustroval F. Bílkovský. Pra
videlnou součástí každého čísla byly rovněž 
hádanky, rébusy a křížovky. V 40. letech též 
vycházely nepravidelně k některým ročníkům 
samostatné povídkové přílohy.

Je to sedmiveršová obdivná apostrofa milo
vané paní neznámého autora, spojená s mi
lostným vyznáním. K dvorské milostné poezii 
evropské se řadí snahou uchovat jméno milé 
v anonymitě, pojetím lásky jako milostné služ
by muže, kterému je do úst vloženo vyznání, 
a přírodním motivem (přirovnání milé ke kvít
ku).

EDICE: V. Hanka: Dvě staré písně, ČČM 1829; F. L. 
Čelakovský: O některých knihách obsahu nábožné
ho, sb. Rozbor staročeské literatury 1 (1842, s. 146); 
in J. Feifalik: Altčechische Leiche, Lieder und Sprii- 
che des 14. und 15. Jahrhunderts* Sitzungsberichte 
der philosophisch-historischen Klasse der kaiserli- 
chen Akademie der Wissenschaften 1862; in Z. Ne
jedlý: Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách (1904 
→ Dějiny husitského zpěvu 1, 1954); in J. Vilikov- 
ský: Staročeská lyrika (1940); in V. Janovic: Milost
né verše pěti století (1976). ■

LITERATURA: Z. Nejedlý in Počátky husitského 
zpěvu (1907) + Dějiny husitského zpěvu za válek 
husitských (1913, obojí → Dějiny husitského zpěvu 
1,3,4; 1954,1955); J. Vilikovský: Milostná lyrika sta
ročeská, in Písemnictví českého středověku (1948); 
V. Černý in Staročeská milostná lyrika (1948); K. Pe- 
tráček: Staročeská milostná lyrika a středomořská 
tradice, SaS 1977; viz též EDICE.

zdt

LITERATURA: I. Sháněl: A. s., Vlasť 1902/03, č. 11; 
V. Javor: A. s., Úhor 1914; M. E. (E. Masák): Šedesát 
let, Anděl strážný 1940/41.
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Andělíku rozkochaný

14. století

Staročeská milostná píseň.

Umělá středověká milostná píseň, zapsaná 
1396 i s notací. Melodie — ač umělého původu 
—, rytmus i forma vykazují četné lidové prv
ky; z toho, že je píseň zapsána se dvěma jiný
mi skladbami, určitě lidovými, vyplývá, že byla 
přes svůj umělý původ zpívána lidem.

František Josef Andrlík
* 21. 9. 1852 Polička
† 28. 11. 1939 Ústí nad Orlicí

Prozaik, především autor literatury pro děti a mlá
dež. Organizátor, kritik a překladatel dětské litera
tury.

Pocházel z rodiny krejčího. Vystudoval reálku 
v Poličce (1868) a učitelský ústav v Hradci 
Králové (mat. 1871). Působil jako podučitel ve 
Výprachticích u Lanškrouna (1871 — 72) a až 
do penzionování (1912) jako učitel v Ústí nad 
Orlicí. Podnikl dvě velké cesty na Balkán, kte
ré se výrazně odrazily v jeho díle. Vedle vlast
ní tvorby se o literaturu pro mládež zasloužil 
jako organizátor: řídil několik edičních řad, 
pokoušel se vydávat časopis, usiloval o vyšší

66



Andrlík

úroveň této literatury prosazováním jejího 
historického a kritického zkoumání. Založil 
také první kritickou přílohu dětské literatury 
Literární věstník (v rámci Listů školské sprá
vy). 1932 byl jmenován čestným občanem 
města Ústí nad Orlicí. Zpopelněn byl v Pardu
bicích.

F. J. A. je autorem značného množství próz 
pro děti a mládež. Volí v nich zpravidla látku 
ze současného života a usiluje pedagogicky 
působit na mládež v duchu dobových ideálů 
(poctivá práce dopomáhající k dobrému po
stavení, smysl pro sociální spravedlnost, úcta 
k bohu a láska k vlasti včetně lásky a úcty k cí
saři). Didaxi A. často vkládá přímo do péra dě
tí, jež prožívají různé veselé i smutné příhody 
a komentují je v svém deníku {Zápisník Václa
va Čecha, žáka páté třídy, Na škole měšťanské, 
Na letním bytě aj.); přitom se co nejvíce drží 
všední reality, a to i tam, kde se přiklání k dob
rodružnému žánru, v němž se stal tvůrcem 
českých robinzonád {Český Robinson Crusoe, 
Robinsonka, Robinsonka na Balkáně). Ný- 
znamný látkový okruh tvoří A. prózy z bojů 
balkánských národů proti tureckému jhu, kte
ré v době A. cest byly takřka soudobou reali
tou; většinou jsou to opět příběhy dorůstají
cích dětí, střetávajících se s bezprávím a napl
ňujících obdobné ideály, jaké kladl A. za vzor 
českým dětem. Didaktické záměry realizoval 
A. i formou biografické povídky o životních 
úspěších chudých dětí {Šlechtic z české chaty 
— životopis malíře Novopackého) nebo živo
topisu slavných lidí {Dobrodinci lidstva). A. 
prózy pro dospělé se příliš neliší od prací pro 
mládež: i zde je základním, byť hlouběji skry
tým záměrem didaxe, mířící proti vystěhova
lectví {Naši v cizině), alkoholismu {V ďáblo
vých tenatech), nerozumné výchově {Jediná- 
ček) nebo zdůrazňující odpuštění a lásku 
k bližnímu (vesnické drama Sokyně).

PSEUDONYMY: Jan Drlík, Jaroslav Lipovský, Jo
sef Bořek, Kratochvíl, Leo Čech, Lipovský, Róza 
Kratochvílová, Vilém Rokos. I PŘÍSPĚVKY in: 
Anděl strážný; Beseda učitelská (od 1880); Besídka 
malých (od 1886); sb. Blahé, zlaté mládí (1884); Bu- 
dečská zahrada (od 1884); Domácí přítel; Domác
nost; Jarý věk (od 1884); Jitřenka (od 1886); Komen
ský; Květy mládeže (od 1896); Lit listy (od 1885); 
Lit. věstník, příloha Listů školské správy (1887 — 88); 
Lumír (od 1886); Máj; Malý čtenář (od 1883); Po
krok (zde 1882 fejetony z cest); Posel z Budče; Přítel 
mládeže (1889); kal. Smíšek (od 1912); Štěpnice; Tri

buna (1922); Venkov (od 1933); kal. Veselý agrárník 
(od 1912); Vesna (od 1889); Zábavné listy (od 1884); 
Zlatá Praha (od 1885); mimoto příspěvky v čes. kra
jinských listech v USA. I KNIŽNĚ. Beletrie (větš. 
pro ml.): Z malého světa (P 1882); Bludnou cestou (P 
1882); Z otroctví ku svobodě (P 1884); V ďáblových 
tenatech (P pro dosp., 1884); Važme si otčiny! (P
1884) ; Sestra Blažena (P 1885); Černý misionář (P
1885) ; Důvěřuj Bohu! (P 1885); Jen týden (P 1886); 
Jedináček (P pro dosp., 1886); Dědictví siroty (P
1886) ; Sokyně (D pro dosp., 1886); Pod chudým kro
vem (PP 1886); Škapulíř a talisman (R b. d., 1886); 
Český Robinson Crusoe (P b. d., 1886); Růže a trní 
(PP, 2 sv., b. d., 1886,1887); Zlaté květy (P 1887, s K. 
Hubálkem); Desátníkův schovanec (P 1887); Odkaz 
hajdukův (P 1888); Umění nad bohatství (P b. d., 
1888); Z dalekých končin (PP b. d., 1889); Mladý svět 
(PP 1889); Různé koření (PP b.d., 1889); Kříž a půl
měsíc (P b. d., 1890); Na dušičky (D 1890); Čtyři po
vídky (1890); Příběhy českého vystěhovalce (P 
1890); Z jihu (PP pro dosp., 1891); Na svobodě 
a v okovech (PP 1891); Pro vlast a bratry (PP b. d., 
1892); Zábavné chvíle (PP 1893); Ve vlasti cizincem 
(P 1893); Robinsonka (P 1893); Robinsonka na Bal
káně (P 1893); Bludné duše (P 1894); Srdci a rozumu 
(PP 1895); Zápisník Václava Čecha, žáka páté třídy 
(P 1895); Naše radost (PP 1896); Matčin odkaz (P
1897) ; Na škole měšťanské. Nový zápisník Václava 
Čecha (P 1897); Z vlasti a ciziny (PP b. d., 1897); Za 
uměním (P 1897); Šlechtic z české chaty (P b. d.,
1898) ; Dobrodinci lidstva (PP 1898); Po práci (PP 
1898); Padesát let na trůně (životopis, 1898); Zápis
ník chorého dítěte (P b. d., 1899); Princ Dedal (P 
1900); Povídky z výměnku (pro dosp., b. d., 1900); 
O sousto chleba (PP 1900); Spolužáci (P b. d., 1900); 
Bez rodičů (P 1900); Jaká setba, taková sklizeň (P
1900) ; Zajímavé příběhy z dějin rakouských (1900); 
Mluva srdce (PP b. d., 1901); Bratrstvo mstitelův (R
1901) ; Bezděčná pouť (P 1902); Přítěž (P 1902); Ven
kov (PP pro dosp., 2 sv., 1901,1902); Cestou do Aus
trálie (P b. d., 1903); V záři půlměsíce (P 1903); Z ja
ra žití (PP 1903); Malému čtenáři (PP 1903); Různou 
cestou (P 1903); Nerozluční (P 1904); Na letním bytě 
(P 1904); Děti a zvířata (PP 1904); Při denní lopotě 
(PP 1904); Za štěstím (P 1905); Různé snahy (PP 
1905); Kamenický hrobník (P 1907); Kdo s koho? (P 
1907); Odpouštějme! (P 1907); Naši v cizině (R pro 
dosp., b. d., 1907); O šťastné Lidušce (P b. d., 1907); 
Slávkovy dobrodružné výpravy (P 1907); Za chle
bem (P 1907); Špinka a Kňourek (P 1907); Naše An
ča a Fanča a jiná drobotina (1907); Hasnoucí půlmě
síc (R 1914); Pohádky naší maminky s tatínkovými 
obrázky (1916); Ruku v ruce světem zvířat (PP b. d., 
1917); Veselá množilka (1922); Pouto lásky (P pro 
dosp., 1925); Povídky českého venkova (pro dosp., 
1925); Život venkova (PP pro dosp., 1925); Náš ven
kov (PP pro dosp., b. d., 1928);... Němec a Češka (P 
1932); Svému osudu nikdo neujde a jiné povídky 
(pro dosp., b. d., 1938). — Překlady: E. T. A. Hoff-
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mann: Oběť přátelství (1881); O. Fava: Budulínek 
(1893, s V. Markem); H. Prohl: K nebi (1883); M. 
Wulf: Mařenka (1883) + (pseud. A. Stein:) Ratolíst- 
ky (1885); F. Kamberg: V kouzelné říši (1887); Ch. 
Dickens: Děd a vnuk (1895); C. Callodi: Panáček 
Nováček (1916). — Ostatní práce: Kreslení a zábavy 
na 1. a ná 2. stupni věku mládeže (b. d., 1884, s J. Ko- 
brlem). ■ REDIGOVAL časopisy: Literární věstník, 
příloha Listů školské správy (1887—88), Přítel mlá
deže (1889), Zábavy pro mládež, Tribuna dětem 
(1922); kalendáře: Kapesní kalendář české mládeže 
na školní rok 1888/89 a 1889/90, Smíšek (od 1912), 
Veselý agrárník (1912—18), Československý rolník 
(1926); ediční řady: Bibliotéka pro dospělejší mlá
dež (Třebíč 1888—1908), Výbor nejlepších loutko
vých her (Nové Město n. Metují 1888), Sborník vy
braných spisů pro mládež (Telč 1908). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Novinářský sborník cizojazyčných 
jmen (1892); Všeobecný gratulant český (1892); Vel
ký gratulant pro českou mládež (1892); Výbor básní 
Bol. Jablonského (1895); Padesát povídek pro mlá
dež (1906, dle cizích myšlenek vypravuje F. J. A.); 
Pohádky z tajuplných světů (1912); Poklad krásných 
pohádek (1913); Čarovné květy pohádek (1913); Po
hádky pro drobné kreslíře (1916); Co děti rády po
slouchají a kreslí (1917); Nejhezčí pohádky pro malé 
čtenáře (b. d., 1921); Veselé pohádky (4 sv., 1924); 
Světem žertovných pohádek (1926); Veselý svět (sb. 
humoresek, b. d.). ■

LITERATURA: F. Pražský (Dlouhý): ref. Bludnou 
cestou + ref. Z malého světa, Lit. listy 1883; B. Pate
ra: ref. Sestra Blažena, Beseda učitelská 1885 + ref. 
Černý misionář, Beseda učitelská 1886; J. Soukal: 
ref. Černý misionář, Lit. listy 1886; -aue- (H. G. 
Schauer): ref. Ratolístky -I- Jen týden 4- Jedináček 
4- Dědictví siroty, Lit. listy 1886 a 1887; ■ ref. Ška- 
pulíř a talisman: V. Špaček, Vlasť 1886, s. 213; B. Pa
tera, Beseda učitelská 1887 ■; J. Soukal: ref. Odkaz 
hajdukův, Lit. listy 1889; P. Skřivan: ref. Jedináček, 
Vlasť 1888/89, s. 156; F. J. A. in Čtyři povídky (1890); 
J. Soukal: ref. Různé koření a Na dušičky, Hlídka li
terární 1890, s. 101; J. Rozvaha: ref. Mladý svět + 
Čtyři povídky, Lit. listy 1891; ■ ref. Z jihu: J. V. No
vák, Lit. listy 1891; J. Malota, Hlídka literární 1892, s. 
308 ■; J. Horák: ref. Pro vlast a bratry, Hlídka lite
rární 1892, s. 310; L. Grossmannová-Brodská: ref. 
Zábavné chvíle, Jitřenka 1892; A. Vlas: ref. Robin- 
sonka, Hlídka literární 1894; M. Zavoral: Jak se 
u nás překládá (ref. Děd a vnuk), Hlídka literární 
1895; J. Horský: ref. Robinsonka na Balkáně, Hlídka 
literární 1895, s. 190; jv (J. Vodák): ref. Děd a vnuk, 
Lit. listy 1896; an.: F. J. A. se dožívá 80 let, PL 24. 9. 
1931; šč: F. A. zemřel, LidN 30. 11. 1939; J. Voráček 
in Vývoj teorie a kritiky české literatury pro mládež 
(1972).

dv

Anemónky
1872

Básnický almanach jihočeské mládeže.

Jeden z nejznámějších a autorsky nejvýznam
nějších krajinských almanachů; uspořádali ho 
J. Kálal, J. Dunovský a F. Herites. Vyšel v Pra
ze a byl věnován „slavné paměti P. Chelčické- 
ho, velikého reformátora“. Poprvé v něm pod 
svým básnickým jménem obsáhleji vystoupil J. 
Vrchlický, dále J. Holeček, F. Herites aj.

V A. převládá lyrika — jednak pateticky ré
torické verše vlastenecké, jednak popěvková 
lyrika milostná, opírající se často o folklórní 
poezii. Výjimku tvoří sociálně zaměřené verše 
B. Strahovského, apostrofující práci a odsuzu
jící porobu člověka i celých národů. V epické 
složce přinášejí A. erbenovsky laděné balady 
a verše oslavující boj kozáků a balkánských 
národů proti Turkům. I tato poezie si vytváří 
své konvence, z nichž vybočuje jen slovenský 
motiv v baladě J. Kálala Mladý drotar, líčící 
bídu a maďarský útlak Slovenska. Výraznou 
odlišností i svižností zaujmou epigramy a sati
rické hřbitovní nápisy A. Nevšímala, které po
stihují i schémata vlastní tomuto sborníku 
(např. vzletná básnická jména autorů, idealis
tické zbožnění poezie a tvorby). Vedle prací 
známějších autorů obsahují A. mnoho veršů 
začátečnických, jejichž tvůrci se už k poezii 
nevrátili. Na almanachu se podíleli: J. Adámek, 
J. V. Blanický, F. Borovský (= klas, filolog F. 
Ruth), V. Daněk, J. Dunovský, K. Frič, L. Fryč, 
O. Halina (=O. Mokrý), F. Herites, J. Hole
ček, B. Hrdličková, F. Hyšman, J. Kálal, F. Ko
lář, M. Ladinský, F. Malač, T. M. Marek, F. 
Mařenko (= F. Marjánko), J. Maršálek, A. 
Nevšímal, S. Novák, V. Novotný, O. Palák, V. 
Pekař, J. Pelikán, S. Smutenský (= F. J. Rypá
ček), B. Strahovský (= J. B. Pecka), B. Studnič- 
ková, B. Světelský, J. Tesař, M. Těšínská, V. 
Tůma, J. Vrchlický.

LITERATURA: ■ ref.: E. Špindler, Podřipan 8. 9. 
1872; VI. Lz., Věstník bibliografický 1872, č. 3 ■.
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Antoch z Helfenberka

Antar
* 12. 2. 1908 Benešovu Prahy
† 20. 1. 1955 Praha

Žurnalista, politický fejetonista, vykladač a propa
gátor dialektického a historického materialismu; 
psychiatr, vysokoškolský učitel.

VI. jm. Václav Čedík. V dětství ztratil otce, 
který padl v první světové válce. Těžké exi
stenční podmínky provázely A. středoškolská 
i vysokoškolská studia. Již od svých 18 let pů
sobil v revoluční organizaci ISAW (Junáci pří
rody a práce) a v jejím časopise Slunce. Po 
maturitě na benešovském gymnáziu (1928) 
odešel do Prahy studovat medicínu/ Na lékař
ské fakultě UK se ve 30. letech stal A. vedoucí 
osobností pokrokového studentského hnutí; 
spoluzakládal Jednotu nemajetných a pokro
kových studentů a Demokratický blok stu
dentstva, založil a vedl studentské časopisy 
Blok a Nástup, od 1934 časopis pokrokových 
mediků a lékařů Roentgen. Za okupace praco
val v benešovské nemocnici. Zapojil se do par
tyzánského hnutí a koncem války byl odvlečen 
na nucené práce. Po osvobození byl činný ve 
zdravotnictví politicky i pedagogicky. Pomá
hal zakládat a vést časopis Sociální a zdravot
nická politika, po 1948 Věstník čs. lékařů. 
V 1948—51 působil jako přednosta psychia
trické kliniky na lékařské fakultě v Plzni (do
cent). V 1950 se zúčastnil zájezdu lékařských 
vědeckých pracovníků do SSSR. A. pracovní 
a tvůrčí rozmach byl však již od 1948 narušo
ván postupující těžkou nemocí. Jako zástupce 
přednosty se vrátil na pražskou psychiatrickou 
kliniku, odkud po zhoršení zdravotního stavu 
odešel 1953 do Havlíčkova Brodu jako primář 
Státního psychiatrického léčebného ústavu. 
Zákeřné chorobě podlehl o dva roky později.

Charakteristickým rysem A. žurnalistické 
a publicistické činnosti bylo dialektické myšle
ní a s ním spojený třídní pohled. Jako marxista 
vystupoval v kulturní politice, medicíně i při 
hodnocení literatury. I přes dobově zjednodu
šující výklad se jeho práce (Abc dialektického 
materialismu, Tak mluvil Wolker) staly pro 
předválečnou proletářskou mládež podnětem 
k vážnějšímu studiu marxismu-leninismu a po
máhaly začínajícím talentům v „technice 
a chemii“ básnické tvorby (A. vliv na J. Nohu). 
A. politické fejetony (i několik povídek) rea

govaly na společenské a ideologické antago
nismy první republiky i na nebezpečí fašismu. 
Vědecké práce z oboru psychiatrie a pováleč
né učebnice pro vysoké školy A. důsledně 
koncipoval z hlediska dialektického materia
lismu a učení I. P. Pavlova, k jehož prvním 
stoupencům u nás patřil. A. polyhistorické 
znalosti a zájmy se projevily i v obsáhlé ruko
pisné pozůstalosti.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. Antar, Š. Srba, Štěpán 
Srba; A., ar., &. ■ PŘÍSPĚVKY in: Jiskra (Jihlava, 
1954); Roentgen ( od 1935); Slunce (od 1931); Tvor
ba (od 1930); Věstník čs. lékařů (1948, 1951). ■ 
KNIŽNĚ. Práce o filozofii a literatuře: Abc dialek
tického materialismu. Metoda správného myšlení 
(1931); Tak mluvil Wolker. Technika a chemie jeho 
slov (1934). — Překlad a úprava: Lope de Vega: 
Laurencia (Ovčí pramen; 1937, pseud. J. Antar, s K. 
Jiráčkem). — Ostatní práce: Neuróza jako nedořeše
ný konflikt (1941, pod vl. jm.); Repetitorium vše
obecné psychiatrie s psychologickým úvodem 
(skripta, 1953, kniž. 1955, pod vl. jm.); Psychiatrie 
a psychologie (učebnice, 1953, přeprac. vyd. 1955, 
pod vl. jm.); — posmrtně: Schizofreniedementia 
praecox + Somatogenie, sb. Speciální psychiatrie 
(1956, pod vl. jm.). — Výbor: Antar bojující (1963, 
usp. K. Cvejn). ■ REDIGOVAL časopisy: Slunce 
(1927-34), Roentgen (1934-39), Věstník čs. lékařů 
(1948, č. 9-25). ■

LITERATURA: Památce doc. MUDr. V. Čedíka- 
A. ( ZO KSČ, ZV ROH a OÚNZ Benešov, 1961); sb. 
A. bojující (1963, usp. K. Cvejn). ■ ■ nekrology: an., 
Časopis lékařů českých 1955, č. 9; an., Neurologie 
a psychiatrie čs. 1955, č. 3; an., Praktický lékař 1955, 
č. 6; an., Zdravotnické noviny 1955, č. 4 ■; B. Matu- 
rová: Z rodu Fučíkova, Tvorba 1958, č. 10; J. F. a B. 
F.: Za doc. MUDr. V. Čedíkem, Časopis lékařů čes
kých 1958, č. 8; B. Fabiánová: A. — z rodu Fučíkova, 
sb. Za lepší svět (1963); F. T.: ref. A. bojující, Večerní 
Praha 11. 8. 1964.

vs

Zikmund Antoch z Helfenberka
* 1. 5. 1508 Praha
† 20. 2. 1552 Praha

Překladatel a upravovatel mravokárných spisů.
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Antoch z Helfenberka

Od 1528 byl bakalářem a od 1534 mistrem 
pražské univerzity, 1536—43 byl jejím profe
sorem jako vynikající matematik a znalec Ari
stotela. V dobrých vztazích s univerzitou zů
stal i později jako vážený staroměstský měš
ťan a konšel. Erb a přídomek získal 1540.

Překladatelskou činnost postavil do služeb 
propagace luterství (A. Corvinus, asi jen ruko
pisně F. Melanchthon), sám upravil tradiční 
moralizující látku o rozhodování mezi zlou 
a dobrou cestou životem v prozaický spisek 
Kronika o Herkuléšovi.

KNIŽNĚ: Kronika o Herkuléšovi... (1565). — (Pře
klady): A. Corvinus: Vajklady na čtení nedělní... 
(1539) 4- Rozjímání o umučení Krista Pána (1541). 
■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 228, 1625-27. ■ 
LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); J. Smo
lík: Matematikové v Čechách, Živa 1864.

jk 

dividuální živel zůstává tak v jeho tvorbě na
hodilý, vyvázaný ze společenských souvislostí.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Píra; A-š. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Čes. včela (od 1878; Král Lear a Na ohradě); 
Hlas národa (od 1886); Květy (od 1888); Lumír (od 
1880); Nár. listy (od 1878); Posel z Prahy (od 1878); 
Ruch (od 1880); Světozor (od 1897); Šotek (od 1878); 
Švanda dudák (od 1891); Zábavné listy; Zlatá Praha 
(1890). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Dvě povídky (1883); 
Skici a studie novelistické (1884); Drobné novely 
(1889); Paní Borecká (D 1892, prem. 1893); Všední 
příběhy (PP 1896). ■

LITERATURA: F. V. Vykoukal: ref. Drobné no
vely, Světozor 1890 + Hlas národa 25. 6. 1890; P.: 
ref. Paní Borecká, Světozor 1892; J. Karásek: Švan
dovo divadlo na Smíchově, Niva 1893; j. v. (J. Vo
dák): ref. Všední příběhy, Rozhledy 1896; ■ nekrolo
gy: an., Lumír 1899; an., Zlatá Praha 1899; an., Květy 
1899 ■.

ah

E. Antonowicz viz Josef Baše

Jan Antoš
* 1. 1. 1860 Praha
† 6. 6. 1899 Praha

Povídkář lumírovské generace.

Vystudoval pražskou reálku a obchodní aka
demii, od 1883 byl úředníkem První občanské 
záložny, od 1884 pokladníkem Ústřední mati
ce školské. Byl členem spolku Máj a od polo
viny 90. let pracoval v jeho výboru. Zil ve 
skromných existenčních poměrech. Od 1897 
trpěl těžkou mozkovou chorobou.

A. prózy tíhnou k faktuře salonní četby; za
bývají se většinou intimní, zvláště milostnou 
problematikou, jsou umístěny do rozličných 
vybraných společenských prostředí (pražské 
salóny a umělecké kruhy, ale i úřady, spolky, 
kláštery a měšťanské domácnosti). Prostředí 
líčí autor realisticky, v psychologické kresbě 
sklouzává k násilným efektům, kterými jsou 
poznamenány obzvláště pointy jeho prací. In-

Kašpar Aorgus
* kolem 1500
† 1562

Moravský knihtiskař.

Pův. jm. Neděle, nazýván též Kašpar Prostě
jovský. Pracoval zprvu patrně v malých, do
časně působících tiskárnách moravských ne
katolíků (kolem 1533 v Náměšti v tiskárně 
českých bratří, 1535—36 v Lulči u ochránce 
jednoty Habrovanských Jana Dubčanského), 
1541—43 spolupracoval jako korektor na no
rimberských tiscích J. Gůnthera, 1544 —54 byl 
korektorem Gůntherovy tiskárny v Prostějo
vě, 1554 —61 vedl prostějovskou tiskárnu, kte
rou pak opět převedl na Gůnthera.

Mezi jeho graficky vynikající tisky patří Op- 
tátova a Gzelova Gramatika česká (1533) 
a významný soubor ezopovských bajek a zá
bavných rozprávek, zvaný Prostějovský sbor
ník (1557).

Z TISKAŘSKÉ PRODUKCE: Písničky křesťanské 
(1530); Kancionál habrovanský (mezi 1530 a 1536); 
B. Optát: Gramatika česká v dvojí stránce (1533);

70



Apríl

Nový testament (1533); Zřízení markrabství morav
ského (1535); Ezopa mudrce život s fabulemi aneb 
s básněmi jeho (1557, přel. J. Akron Albín); J. Span- 
genberg: Postila česká (1557); Vojtěch z Pernštejna: 
Příčiny některé nesrovnání mého s bratřími, jenž 
Valdenští šlovou (1558).

A 

Zábavná četba pro lid pobělohorské doby v obro- 
zenské literatuře, ČLit 1959 + in Próza českého 
středověku (1984).

A

Apokryf o Jidášovi viz Legenda o Jidá
šovi

Apríl
1862

Satirický almanach, namířený proti novinářům a spi
sovatelům májovské generace.

Apokryf o Pilátovi viz in Legenda o Ji
dášovi

Apollonius
Konec 14. století

Prozaická povídka.

Románové vyprávění řeckého původu s boha
tě rozvedeným milostným a dobrodružným 
dějem, rozšířené ve středověkých evropských 
literaturách. Česky bylo zpracováno asi na 
sklonku 14. stol.; na základě latinského textu 
vzniklo značně samostatné podání, které zdů
razňuje pohádkové rysy. Povídka došla velké 
obliby, stala se v tiscích ze 17.—18. stol, popu
lárním lidovým čtením pod titulem Kronika 
o Apollonovi, králi tyrském. — Česká verze A. 
se stala východiskem pro zpracování polské 
a ruské.

EDICE: A. J. Vrťátko: Apollon, král tyrský, ČČM 
1863; in Sborník hr. Baworowského (1903, ed. J. Lo- 
riš); in Próza českého středověku (1984, ed. J. Kolár 
a M. Nedvědová). ■

LITERATURA: J. Polívka: Román o Apollonovi 
králi tyrském v české, polské a ruské literatuře, LF 
1889; N. Á. Nilsson: Die Apollonius-Erzáhlung in 
den slavischen Literaturen (Uppsala 1949); J. Kolár: 

Jako autor almanachu je uveden Josef Martin, 
jenž A. vydal vlastním nákladem v tiskárně 
Rohlíčka a Sieverse. Na titulní stránce je mo
to: Nehněvej se na zrcadlo, máš-li křivou hu
bu. Drobná knížka (64 stran) obsahuje Před
mluvu, rozsáhlou báseň Apríl, parodující Má
chův Máj, prozaický obrázek Pražské kalei
doskopy, podepsaný pseudonymem Satanáš, 
oddíl satirických básnických parodií Ukázky 
z tumpachového věku, oddíl satirických epi
gramů Fidibusy a parodistickou Pomluvu, ja
kýsi předpokládaný kritický ohlas sborníčku.

Hlavním autorem a patrně iniciátorem al
manachu byl J. Martin, básník a novinář, vy
stupující pod pseudonymem Jaroslav Marti
nec. Jeho spolupracovníky byli K. Tůma, zřej
mě autor Pražských kaleidoskopů, a V. Frič, 
mladší bratr J. V. Friče. Otázka případných 
dalších spoluautorů nebyla dosud objasněna. 
Někteří současníci považovali za skutečného 
iniciátora a také za základního přispěvatele al
manachu J. V. Friče (A. Stašek a pravděpodob
ně F. S. Procházka ve Zvonu 1917), který však 
svou účast popíral. Předmětem satirického 
útoku almanachu se stala především redakce 
časopisu Hlas a básníci májovské generace, 
jmenovitě K. Sladkovský, J. Barák, J. Neruda, 
V. Hálek aj. Podnět k satiře vedle neuspokoje
ných ambicí nejmladších literátů dala stano
viska Hlasu k narůstajícímu sporu carského 
Ruska a Poláků a výzvy k stěhování hlavně 
amerických Čechů na Amur, které se autorům 
A. zdály málo vyhraněné a dokonce carofilské. 
Politické příčiny satiry však ztratily svou váhu 
hned v následujícím roce polského povstání,
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Apríl

kdy obě protivné strany stanuly v jednotné 
proticarské frontě.

LITERATURA: J. Neruda: Nová hvězda, Hlas 30. 3. 
1862 → Česká společnost 1 (1951) + Drobné klepy, 
Hlas 20. 4. 1862 → Literatura 1 (1957) + Nestoudná 
knížka, Rodinná kronika 1862 → Literatura 
1 (1957); an.: Literární pahejlství, Hlas 19. 4. 1862; A. 
Stašek: Ze vzpomínek, Zvon 1908 → Vzpomínky 
(1925); an. (F. S. Procházka?): Roku 1862 vyšla malá 
knížečka..., Zvon 1917; J. Thon: Aprílové přeháň
ky, sb. Z doby Nerudovy (1959).

vf

Jan Aquila z Plavče
* asi kolem 1520 Praha
† 1573-74

Humanistický básník a dramatik. 

středí, kde A. studoval ještě za života M. Lu- 
thera, jenž právě historii o Tobiášovi doporu
čoval pro zpracování evangelickým básníkům. 
Tato látka byla proto nejednou zdramatizová
na, ale A. hra je přesto prací relativně samo
statnou. Po autorově smrti byla v Praze scé
nicky provedena univ. studenty jako školní hra 
(1575 a 1587).

KNIŽNĚ: Toboeus. Comoedia sacra nova (1587); 
mimoto drobné verš, příspěvky (in Th. Mitis: Liber 
primus sacrorum carminum, 1554; Farragines 2, 
1561). ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
1 (1966). ■ LITERATURA: A. Novák: Příspěvky 
k dějinám čes. humanismu, LF 1909; J. Král: Aquilo- 
va komedie o Tobiášovi, Sb. filol. 4, 1913; O. Ada
mová: Odbojné hnutí Krásnohorských v šedesátých 
letech 16. stol., Středočes. sb. hist. 3, 1959; Rukověť 
human. básnictví 1 (1966); M. Cesnaková-Michalco- 
vá in Dějiny českého divadla 1 (1968).

ep

Po svém otci, pražském měšťanu Jiříku baka
lářovi, který se nazýval od Bílých orlů (podle 
domu v dnešní Dlážděné ulici na Novém Měs
tě), se psal latinsky též ab Albis Aquilis nebo 
česky Vorel. Studoval na univerzitě v Lipsku 
a ve Wittenbergu (1540 bakalář, 1543 mistr) 
a po návratu byl přijat mezi mistry pražské 
univerzity. Po sňatku s Annou Třemovskou 
z Předenic odešel z univerzity, 1550 byl novo
městským konšelem, 1555 byl obdařen erbem 
a přídomkem z Plavče. Z dědictví po otci za
koupil 1566 statek Krásnou Horu, jehož byl 
držitelem asi 16 let. Měl četné spory s podda
nými, vyvolávané svým postojem vůči nim. 
Bezohledně se choval i k svým stavovským 
vrstevníkům a zřejmě též k vlastní ovdovělé 
matce. Pro své skutky se musel několikrát 
zodpovídat před komorním soudem.

Jako lat. básník náleží A. k družině J. st. Ho- 
dějovského a je zastoupen ve sbírce Farragi
nes. Jeho hlavním dílem je pětiaktová komedie 
Toboeus, dokončená 1569 a posmrtně vydaná 
Veleslavínem 1587. Je dramatizací biblického 
vyprávění o Tobiášovi podle stejnojmenné 
starozákonní apokryfní knihy. Prozrazuje au
torovu znalost komedií Plautových a Teren- 
tiových, stejně jako vliv wittenberského pro-

Pavel Aquilinas
* před 1520 Hradec Králové
† asi 1569 Kyjov

Humanistický latinský básník, autor české duchovní 
poezie, překladatel prózy i poezie; teolog, pedagog, 
autor učebnic.

Vlastním jménem Vorličný. Je uváděn též jako 
Aquilinas Hradecký, Hradecenus. 1546 získal 
bakalářství na pražské univerzitě, učil na ma
lostranské škole u Sv. Mikuláše, ale brzy ode
šel do Prostějova, kde vedle školské práce 
spolupracoval s Gůntherovou tiskárnou. Asi 
1552 získal v Benátkách kněžství, 1555 povýšil 
na správce prostějovské školy. Asi 1564 se stal 
farářem v Kyjově. 1566 spolupracoval na ná
vrhu společné konfese nekatolíků, která se sta
la předmětem polemické kritiky J. Blahoslava.

Literárně se uplatnil jako latinský humanis
tický básník okruhu J. Hodějovského i jako 
autor české duchovní poezie a překladatel. 
Největšího ohlasu došlo jeho pedagogické pů
sobení, provázené zpracováním řady cizích
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Arbes

učebnic a pomůcek zejména pro vyučování la
tině a latinské stylistice; v úpravě učebnic prů
kopnicky vycházel ze znalosti domácího jazy
ka. Často se pro školské potřeby tiskl jeho 
překlad Catonových distich. Celou jeho lite
rární činnost charakterizuje snaha sblížit ideál 
humanistické kultury s domácím životem a li
teraturou prostřednictvím školské výchovy 
a reformních snah. Připisuje se mu někdy au
torství některých anonymně zveřejněných ná- 
boženskopolemických děl (Srovnání pobož
né... všeho kněžstva, přináležejícího k děkan
ství prostějovskému, Prostějov 1558; účast na 
Confessio fidei et doctrinae Christianae... 
1577, 1580) a školských příruček (Slabikář čes
ký, Prostějov 1547) a uspořádání Kancionálu 
českého (Prostějov 1559).

KNIŽNĚ: Epithalamion de nuptiis d. M. Vencesilai 
Arpini et Catharinae, filiae... M. Nicolai Artemi- 
sii... (Prostějov 1548); Elegantissimae colloquiorum 
formulae ex P. Terentii comoediis selectae ac in Bo- 
hemicam et Germanicam linguam versae in usum 
puerorum... (Prostějov 1550); Regulae communes 
civilis vitae honeste instituendae ex comoediis Te
rentii excerptae et in disticha redactae ... (Prostějov 
1550); Orationes piae aliquot carmine elegiaco con- 
scriptae (Vídeň 1555); Modlitby pobožné z epištol 
na evangelia celého roku (Olomouc 1564). — Pře
klady: Flavia Jozefa O válce židovské knihy sedme
rý (Prostějov 1553); Catonis Disticha moralia cum 
scholiis D. Erasmi Roterodami et enarratione Boie- 
mica... (Olomouc 1558); Dieta Graeciae sapientum 
interprete Erasmo Roterodamo... Omnia Boiemico 
sermone reddita (1562). ■ VYDAL: Grammatica 
Philippi Melanchthonis Latina... Nunc primům 
Boiemico sermone illustrata... (Olomouc 1560); 
Vokabulář. Nomenclatura rerum domesticarum... 
(Olomouc 1560). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 240-242, 1 477, 
1 495, 3 627, 3 718, 5 474-5 481, 15 441, 15 646, 
16 615; Rukověť human. básnictví 1 (1966). ■ LITE
RATURA: L. J. Scherschnik in De doctis Reginae- 
hradecensibus (1775); A. Gindely in Geschichte der 
böhmischen Brůder (1868); J. Jireček: Rukověť 
1 (1875); F. Koželuha: Paměti o školách prostějov
ských, Program vyšší reálky v Prostějově 1889 + 
Knihtiskařství v Prostějově, Program vyšší reálky 
v Prostějově 1890; A. Truhlář: Příspěvky k studiím 
humanistickým v Čechách, ČČM 1907; K. Hlavinka 
in O starém Kyjově (Kyjov 1947); J. Hejnic: K na
šim prvním humanistickým slovníkům, LF 1964; Ru
kověť human. básnictví 1 (1966).

A

Jakub Arbes
* 12. 6. 1840 Praha
† 8. 4. 1914 Praha

Spisovatel a novinář, zajímající se o sociální otázky; 
autor sociálních románů, tvůrce specifického pro
zaického útvaru — romaneta.

Narodil se jako syn obuvníka na Smíchově, 
který se v té době začínal měnit v průmyslové 
předměstí Prahy. 1849 byl zapsán na dvoutříd
ní obecnou školu na Smíchově, 1851—54 na
vštěvoval farní maltézskou školu u P. Marie 
Vítězné na Malé Straně. Nižší reálku studoval 
u Sv. Jakuba na Starém Městě (1854—56), kde 
se přátelil s J. Zeyerem, vyšší (1856—59) v Mi- 
kulandské ulici (pro oční chorobu a chrlení kr
ve musel 1857 opakovat první ročník). Velmi 
tu na něho působil bolzanista prof. P. F. 
Schneider a hlavně mladý J. Neruda, který 
1858 přišel na ústav jako suplent. Od 1855 si 
A. psal deníky, do nichž ukládal i první literár
ní pokusy, náčrty a plány. O prázdninách ně
kolikrát pobýval u příbuzných v Merklíně na 
Plzeňsku, odkud pocházel otcův rod (zde 
1858—60 prožil neopětovanou lásku k Jenny 
Šimánkové, dceři zámeckého komorníka, na
vázal trvalé přátelství s bratrancem P. Šafaří
kem a sblížil se s mladým básníkem V. M. Vej- 
skrabem-Bělohrobským). Po pádu Bachova 
absolutismu se A. horlivě účastnil veřejného 
života na Smíchově (výlety a besedy se stu
denty, mladými řemeslníky a dělníky, zřízení 
knihovny a ochotnického divadla), založil ru
kopisný list Smíchovan (vyšla dvě čísla, do
chovalo se jediné); svou kulturní činnost pře
nášel i do Merklína. 1859 vstoupil A. na poly
techniku, byl však už rozhodnut pro literární 
a žurnalistickou dráhu. 1862 se seznámil s J. 
Barákem a dalšími činiteli kulturního a politic
kého dění, téhož roku poznal i dceru soustruž- 
níka Jozefínu Rabochovou, s níž se 1868 ože
nil; ještě před svatbou se jim narodila dcera, 
která však brzy zemřela. Z dalších dětí zůstaly 
naživu Olga (nar. 1868, která se o A. do jeho 
smrti starala a pak pečovala o jeho literární 
pozůstalost) a Polyxena (nar. 1877, po sňatku 
s F. Grubrem žijící v Berlíně), syn Edgar ze
mřel 1886 jedenáctiletý. 1866 A. marně žádal 
o místo prozatímního asistenta smíchovské 
městské rady, pak o místo úředního sluhy 
v Mladé Boleslavi. 1867 se stal členem redakce
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Hlasu, krátce působil jako redaktor časopisu 
Vesna kutnohorská (1868) a ještě téhož roku 
nastoupil jako člen redakce a odpovědný re
daktor Národních listů; v této funkci byl stále 
perzekvován a nakonec vězněn v České Lípě 
(1873 —74), po návratu byl už jen členem re
dakce. 1876 — 79 byl též dramaturgem Proza
tímního divadla. Těžkou osobní i existenční ra
nou byla pro A. nečekaná výpověď z Nár. lis
tů, kterou mu dal přítel J. Grégr o vánocích 
1877. 1878 — 79 pracoval A. ještě v redakci lis
tu Politik, pak žil jako volný žurnalista a spi
sovatel. A. existenční nesnáze byly motivová
ny i jeho otevřeným zájmem o sociální otázky. 
— Význam v A. životě měly besedy v přátel
ské bohémské společnosti Mahábhárata (v pi
vovaru u sv. Tomáše), jejíž byl hlavou a kde se 
shromažďovali umělci různých orientací i ge
nerací (např. L. Stroupežnický, J. Vrchlický, J. 
V. Frič, NL Aleš, M. A. Šimáček, J. Kvapil, J. S. 
Machar). Činný byl i v Umělecké besedě (1889 
předseda jejího literárního odboru, 1892 
a 1894 člen správního výboru) a ve výboru 
Spolku českých žurnalistů; jedním ze svých 
článků dal podnět k založení podpůrného 
spolku spisovatelů-beletristů Máj (1887). 1890 
byl zvolen dopisujícím, 1901 řádným členem 
ČAVU (při první volbě obdržel i „čestný ná
rodní dar“ 2 930 zl., který pro něho znamenal 
značnou finanční pomoc i morální zadostiuči
nění). Po 1900 shromáždil A. kolem sebe no
vou společnost (v hostinci U zlatého litru), slo
ženou hlavně z mladších spolupracovníků Mo
derní revue (M. Marten, E. Lešehrad, O. Theer 
aj.) a z mladých výtvarníků a hudebníků; deka
dentní postoje této generace mu však byly 
v podstatě cizí a jeho představa o sblížení 
s mladými literáty se nesplnila. V posledních 
letech života zápasil se slepotou, zemřel ve 
svém smíchovském bytě a byl pohřben do ro
dinného hrobu na hřbitově na Malvazinkách.

A. literární činnost začíná básněmi (rukopis
ně už před 1858): mají převážně intimní ráz, 
zahrnují však i pijácké písně, žertovné popěv
ky, vlastenecké verše aj. (v tisku debutoval A. 
v Humoristických listech 1860 pod pseudony
mem J. J. Merklínský). A. poezie rychle pře
chází od subjektivní lyriky k útočně politic
kým a satirickým veršům, při nichž už setrvává 
(tištěny zejm. v č sopisech Paleček, Šotek, 
Švanda dudák, Šípy), které však nepřekračují 
dobový průměr. Básnické překlady, hlavně 
z dob debutu (Puškin, Lermontov, Mickiewicz, 

jihoslovanská epika aj.), jsou doplňkem A. pů
vodní poezie. — Nenaplněnou zůstala i A. sna
ha o drama. Už 1858 napsal pro merklínské 
ochotníky klicperovskou frašku Sem a tam, 
1865 měl v rukopise hotovou slavjanofilsky 
zaměřenou romantickou tragédii Car Pavel, 
brzy však těchto pokusů sebekriticky zane
chal. Teprve po letech zdramatizoval svůj ro
mán Moderní upíři (hráno 1885 v Plzni, pak na 
Smíchově a víckrát ochotníky), později i ně
která romaneta a povídky (Muž jako žula aj.), 
ale bez výraznějšího úspěchu. Dramatické zá
jmy se v A. tvorbě odrazily i v divadelních kri
tikách, nepřímo pak v kompozici některých 
romanet a románů (např. Dva barikádníci). — 
První A. pokusy o prózu (rukopisně od 1855) 
nesou stopy nejrůznějších vlivů z bohaté čet
by, především tzv. „románu hrůzy“ (H. Walpo- 
le, A. Radcliffová), E. A. Poea a E. T. A. Hoff- 
manna, ale i konvenčních rytířských, loupež
nických a kriminálních románů, které působily 
na představivost budoucího literáta prvky dě
su a přebujelé romantičnosti. Už od počátku 
se však v A. próze fantastično prolíná se sna
hou o věrný obraz skutečnosti: v některých 
obdobích nabývá v kombinaci romantismu 
s realismem vrchu složka reálného vidění 
a popisu světa. A. přijímá i podněty světového 
kritického realismu (zejména Balzaca, Dicken- 
se a Gogola), podobně jako starší májovci. 
Spolu s nimi se pokouší o „obrazy ze života“, 
zachycující v žánrových črtách hlavně před
městské prostředí (Upomínka na Nusle, Emí
lie; některé z těchto raných drobných próz za
řadil ve spisech do svazku Idyly utrpení a bí
dy). Každodenní realitě se A. později přibližo
val i v soudničkách, v beletrizovaných vzpo
mínkách a v několika obrázcích ze Smíchova 
(Zbožný Tomáš, Penězokaz, Pan Lacek a jeho 
bouda aj.); také zklamání a deziluze po propu
štění z Nár. listů se v jeho díle obrazily vlnou 
realisticky zaměřených próz (Ivan Dobráček, 
Přítel mravokárce, Rek, jakých je málo, aj.), 
které pak většinou shrnul do cyklu Mravokár- 
né románky. K nejlepším A. pracím tohoto 
druhu patří Pražský domácíček, Lampičky a 
Démantová garnitura. — První ukázkou své
rázného prozaického útvaru, který autora pro
slavil, byl Ďábel na skřipci (napsáno 1856, oti
štěno po roce v Květech), obsahující již cha
rakteristické sloučení fantastična a reality; te
prve 1872 však vymyslil tehdejší redaktor Lu
míra J. Neruda pro novou A. prózu Svatý Xa-
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verius označení romaneto. Zvláštností žánru 
je kompoziční slučování rysů románových 
(obšírné popisy, úvahy, líčení prostředí i du
ševních dění, prolínání dějových epizod) s rysy 
novelistickými (dějový spád, malý počet po
stav, koncentrace vypravěčských prostředků 
a zejména omezení děje na ústřední motiv 
s vyhrocenou pointou). A. romaneta jsou zalo
žena na principu domnělé záhady, často navo
zující představu nadpřirozených sil, postupně 
však objasněné racionální motivací. Ve Sva
tém Xaveriovi jde o tajemství obrazu v malo
stranském kostele a o úporné hledání klíče 
k jeho odhalení (po mnohaletém úsilí zjistí hr
dina romaneta, že obětoval život klamné iluzi), 
v jiných romanetech jsou základními motivy 
konzervace dětské mrtvolky {Sivooký démoni), 
chemický elixír života {Zázračná Madona), zá
hadný obraz ženy na kříži (Ukřižovaná) apod. 
A. v nich většinou ztvárňuje vlastní, někdy 
dávné a mlhavé, ale intenzívní zážitky (mladi
stvý zájem o jedy, úmrtí vlastních dětí, fantas- 
magorická vzpomínka na hořící Prahu roku 
1848 apod.); také za opakujícími se postavami 
podivínských učenců prosvítá reálný model A. 
profesora Schneidra. Vyvrcholením romanet 
prvního období (vzniklých vesměs už v česko
lipském vězení) je Newtonův mozek, próza, v 
níž k prvkům hrůzy a fantastična přistupují 
i motivy utopické (vesmírem letící přístroj, je
hož pasažéři zpětně sledují vývoj lidstva), vy
jadřující protest proti válkám a civilizací ne
spoutané lidské krutosti. Po ztrátě redaktor
ského místa byl A. nucen pro obživu psát více 
a rychleji, často několik prací najednou. Sevře
ná forma romaneta začíná ustupovat epické ší
ři románových skladeb: A. ctižádostí byl cy
klus sociálních románů, osvětlujících dobové 
společenské problémy (podle příkladu Balza- 
covy Lidské komedie a Zolových Rougon- 
Macquartů). Jako přechod k románu je možno 
chápat romaneto Akrobaté: přežívající roman
tické prvky (zbavené však fantastičnosti) se 
v něm spojují s prvky autobiografickými a re
portážními. Také v dalších pracích tohoto typu 
{Etiopská lilie, Šílený Job) se zkonkrétňuje po
hled na svět: v charakteristice postav, zejména 
prvních hrdinů z prostředí pražského lidu (do
posud uváděl A. do svých příběhů spíš před
stavitele inteligence a středních vrstev), v úsilí 
o psychologickou a sociální motivaci jejich 
jednání {Můj přítel vrah) i v uvádění dobově 
naléhavých sociálních problémů do tematiky 

(v romanetu Omlazující krev např. odnárod- 
ňování slovenských dětí v Uhrách). Jako ro
maneto označil A. i prózu Kandidáti existence 
(1877), která se blíží typu skutečného sociální
ho románu. V tragédii idealisty, marně se po
koušejícího o sociální reformy v průmyslovém 
podniku svého přítele, jsou rozváděny myšlen
ky utopického socialismu, který A. studoval 
a akceptoval. Protějškem Kandidátů existence 
je román Moderní upíři, poukazující na demo- 
ralizační vliv kapitalismu. Zlomek rozsáhlého 
románu Epikurejci (jemuž dal A. později ná
zev Štrajchpudlíci, ale ani v jedné variantě ne
dokončil) je situován na průmyslový Smíchov; 
hrdiny jsou dva bratři — továrník a dělník 
snažící se (podobně jakofi hrdina Kandidátů 
existence) o prosazení sociálních změn. Také 
v dalším sociálním románu Mesiáš (1883) se 
opakuje typ ztroskotávajícího reformátora: 
tentokrát jde o silně autobiograficky zbarvené 
drama individuálního hrdiny, do jehož obrazu 
promítl A. hořkost nad údělem lidí mimořádně 
talentovaných, ale ubíjených hmotnými pomě
ry. Souvisí tak s jeho odbornými studiemi 
o „záhadných povahách“ a s jinými pracemi 
z pomezí beletrie a žurnalistiky, jež psal sou
časně; často je věnoval tzv. prokletým uměl
cům (Poe, Mácha). Typicky arbesovský zájem 
o mimořádné osobnosti a životní ztroskotance 
se vrací i v poslední skupině romanet, ať už se 
do fabule včleňují reálné osoby a biografická 
fakta (zapomenutého houslového virtuóza J. 
Schellera nebo skladatele J. Myslivečka v ro
manetech Český Paganini a II divino Boemo), 
nebo jsou fiktivním příběhem z prostředí hu
debníků a kočovných herců {Dva barikádníci, 
Lotr Gólo, Zborcené harfy tón). V závěrečném 
období beletristické činnosti se A. vedle roz
sáhlého romaneta s rozvedenou romanticko- 
fantastickou složkou {Poslední dnové lidstva, 
1895) pokusil ještě o velký realistický sociální 
román Anděl míru (začal vycházet 1889 ve fe
jetonu Nár. listů); motivicky souvisí s Mesiá
šem a zároveň obsahuje řadu autobiografic
kých prvků (vzpomínka na Merklín, na přítele 
P. Šafaříka, který je předlohou hlavního hrdi
ny, na zemřelého syna Edgara, reminiscence 
ze starého košířského hřbitova aj.). A. se bo
lestně dotklo nepochopení čtenářů i redakční 
zásahy J. Grégra, který o své vůli román zkra
coval. V 90. letech vytvořil řadu drobnějších 
prací: črty {Ždibek popelci), povídky {Moderní 
Magdalena, Mrzáček) a poslední romaneto Vy-
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mírající hřbitov; rozvedením starší novely je 
román Pro bratra socialistu (1891, později na
zván Agitátor). — A. beletrii provází od počát
ku činnost novinářská a obě tyto linie tvorby 
se často stýkají a prolínají. První tištěný poli
tický projev pochází z 1862; 1865 psal A. do 
časopisu Čech literární fejetony, jimiž se přiřa
dil k májovcům, a brzy nato vydal soubor do
kumentů o politickém útisku národa {Pláč Ko
runy české). Za nedlouhého působení v časopi
se Hlas (1867) psal nejrůznější články v duchu 
dobového liberalismu, ve Vesně kutnohorské 
(1868) vedle beletristických příspěvků též refe
roval o sociálních nepokojích. Jako odpověd
ný redaktor Nár. listů (1868 — 73) zaplňoval 
(kromě fejetonů) hlavně rubriky ze soudní síně 
a denních zpráv; čistě politické stati uveřejňo
val v Barákově Svobodě a v Obraně (zde 
zejm. o soudobých událostech ve Francii, 
o dělnickém hnutí v Anglii aj.). Po proticírkev- 
ně orientované brožuře Lež a pravda o sv. Ja
nu Nepomuckém (1870) vzbudil v Nár. listech 
1875 senzaci odhalením pozadí bankrotu že
lezničářského podnikatele dr. Stroussberga. 
(Výrazným satirickým zahrocením se k A. 
opoziční novinářské činnosti řadí i klíčový 
pseudohistorický román Adamité, situovaný 
na dvůr Františka L; publikován 1881.) V ně
kolika časopisech působil A. jako divadelní re
ferent (Česká Thalia J. M. Boleslavského a J. 
Ladeckého, Hovorkovy Divadelní listy, Diva
delní list). A. články věnované divadlu, litera
tuře a historii často přerůstaly v obšírnější do
kumentární a povahopisné stati (Poe a jeho 
báseň Havran), v portréty či zevrubné životo
pisy herců (Krumlovský, Grau), spisovatelů 
(Mácha, Tyl, Havlíček, Němcová, Neruda) 
a výtvarníků (Mánes, Aleš). 1884 rozšifroval A. 
Máchův deník a zpracoval jeho životopis. 
Podnikl i několik krátkodobých pokusů o vy
dávání vlastních listů: z nich zejm. Šotek se 
stal tribunou průbojného vlastenectví, přinášel 
i literární satiru a dotýkal se sociální proble
matiky (A. sám tu kromě satiry uveřejňoval 
články o osudech velkých českých umělců). 
Ještě na sklonku novinářské dráhy neváhal A. 
znovu jít do afér a bojů, např. spisem proti 
místodržiteli Thunovi (1895), studií o Skrejšov- 
ském a V. K. Šemberovi nebo apologetickou 
statí o Sabinovi (1895), v níž sloučil vzpomín
ky a dokumenty s pokusem o psychologické 
vcítění do „záhadné povahy“ a s interpretací 
Sabinovy postavy jako oběti malicherných 

českých literárních poměrů. Palčivého problé
mu se A. dotkl v sérii materiálově bohatých 
článků Po stopě plagiátu (Květy 1894 — 96).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Vítovec, A. Wimmer, 
Aldebaran, Alfred Wimmer, Ant. Roušek, Damian 
Matohlávek, dr. V. Blauhaaz, E. Žalov, Em. Velebín, 
Gemma, H. Vinkler, H. Vítěz, Hugo Vinkler, Hugo 
Vítěz, Ivan Habakuk, Ivan Kopřiva, Ivan Pravda, J. J. 
Merklínský, J. Svoboda, J. Vítovec, Jan Vít, Jan Víto
vec, Jan Žalov, Janko Jakubovič, Jeden od nás, JUDr 
Medard Kouřílek, šlechtic z Bafalova a na Tabáko
vě, Ju. Med. U. & PhDr Ivan Habakuk, Justicius 
Pravda, Justicius Pravdus, Karel Maťásek, Karel Pu
dil, Kašpar D. Kursa (Zlatá Praha 1864), Kdosi od 
nás, L. Nový, L. Robin, Lev Nový, Med. U. Dr. dAr
bes, MUDr. dArbes, Orion, Petr Šafařík, Polykarp 
Tuhý, Principie Satanella, Pseudo-Arbes II., Regulus, 
Sinus-versus, Sirius, Sebastián Kašparides, V. Kursa, 
Vok z Dražic, Žalov; A., R. D., -Me, =, ***. Předpo
kládané pseudonymy a šifry ve Vesně kutnohorské 
(1868): Josefina Bělohorská, Hánes, Hánes & comp., 
Od mne samého, Pavlína Kurzová, Robinson; -st-. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Besední listy (1894); Besedy lidu 
(od 1896/97); Čech (1865); Čes. politika (od 1886); 
Ces. revue (od 1898/99); Ces. Thalia (red. J. M. Bole
slavský, od 1867); Čes. Thalia (red. J. Ladecký, od 
1888); Čes. včela (od 1876); Čes. noviny (od 1895); 
Českožidovské listy (od 1897); Českožidovský ka
lendář na r. 1883/84; Dámské besedy (1900); Diva
delní almanach (1886); Divadelní kalendář na r. 
1887; Divadelní list (1886); Divadelní listy (od 1880); 
Domácí krb (od 1883); Domácí přítel (od 1881); Hlas 
(1867); Hlas národa s příl. Nedělní listy (od 1886); 
Hlas předměstí (1887); Humoristické listy (od 1860); 
Hvězda (Olomouc 1863); Ilustrovaný kurýr (1892); 
Jitřenka (od 1885); Kalendář České politiky na r. 
1901; Kalendář Koruny české na r. 1872; Kalendář 
Ústřední Matice školské na r. 1885 a 1888; Kniha 
(1895); Koleda (1877); Kovář (od 1862); Květy (red. 
V. Hálek, od 1865); Květy (red. S. Čech, od 1879); 
Lada (1889); Lit. listy (od 1888/89); Lit. obzor 
(1882/83); Lit. rozhledy (1914); Lumír (red. F. B. Mi- 
kovec, od 1860); Lumír (od 1873); Máj (1880); Máj 
(od 1905/06); Národ sobě (pamětní list, 1880); Nár. 
listy (též Naše listy, od 1866); Nár. politika (od 
1886); Naše besedy (1886); Naše doba (od 1894); 
Naše hlasy (Český Brod, 1884); Nezávislost (1896); 
Niva (od 1891); Nový Boleslavan (1885); Občan 
(Brno, 1876); Obrana (od 1870); Obzor literární 
a umělecký (1899 — 1901); Osvěta (od 1884); Otavan 
(od 1863); Ottův literární almanach (1912); Paleček 
(od 1878, v Zábavné příloze od 1884); Památník čes
kých divadel (1891); Pokrok (1885); Politik (od 
1878); Ratiboř (Hradec Králové, 1889); Rodinná 
kronika (od 1862); Rozhledy (1896/97); Rozhledy li
terární (od 1886); Ruch (red. F. Hovorka, od 1880); 
Ruch (red. F. Topič, 1913/14); Samostatnost (1912);
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sb. Sirotám příbramským (1892); Slavia (1879); Slav
nostní list k odhalení pomníku J. Baráka (1885); Slo
van vídeňský (1880); Slovanské listy (1883); Slovan
ský kalendář (od 1872); Slovanský sborník (1887); 
Studentské listy (od 1883); Světozor (od 1878); Svo
boda (od 1869); Šípy (od 1887); Šotek (1880-83); 
Švanda dudák (od 1886); Telefon (1891); Thálie (od 
1897); U domácího krbu (od 1891); Vánoční album 
na r. 1883; Vánoční album Ruchu (1886); Vánoční 
list Hlasu národa (1889); Vesna (od 1892); Vesna 
kutnohorská (1868); Volné slovo (1882); Volné smě
ry (od 1897); Výstavní almanach na r. 1891; Zábavná 
příloha Radikálních listů (1899); Zábavné listy (od 
1880); Zahradní bursa (1900); Zlatá Praha (red. V. 
Hálek, od 1864); Zlatá Praha (red. F. Schulz, od 
1886); Zvon (od 1902).i KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře /Kandidáti existence (P 1877); Romaneta 
(1. 1878, 2. 1879, 3. 1884); Mravokárné románky 
(1880); Moderní upíři (R 1882); Mesiáš (R b. d.,
1883) ; Předměstské arabesky 1 (1883); Štrajchpudlíci 
(R 1883, nedokončeno); Český Paganini (P 1884); 
Povídky a kresby (1884); Záhadné povahy (studie,
1884) ; Moderní upíři (D 1884); Dva barikádníci (P 
1885, 2. vyd. b. d., 1906, s tit. Barikádníci); Idyly utr
pení a bídy (PP 1885); Etiopská lilie (P 1886); Minia
tury (PP 1886); Ve službě umění (PP 1886); Povídky, 
novely a kresby (1. 1886, 2. 1887, zde i Moderní upíři 
a práce z Mravokárných románků); K. H. Mácha 
(studie, 1886); Siluety (PP b. d., 1887); Ze zákulisí (PP 
1888); Nejstarší relikvie a památky české (kult. hist. 
črty, 1888); V pražské krčmě před půl stoletím (PP 
1888, 3. vyd. b. d., 1905, s tit. V staré pražské krčmě); 
Démantová garnitura (P 1889); Anděl míru (R 1890); 
Drobnokresby (PP 1890); Z martyrologie umění (PP 
1892); Pro bratra socialistu (R 1894, 3. vyd. b. d., 
1905, s tit. Agitátor); Z romantiky všedního života 
(PP 1894); Poslední dnové lidstva (P 1895); Novely 
(1896); Z víru života (PP 1899); Arabesky literární 
(b. d., 1905); Satiry a rozmarné hříčky (b. d., 1906); 
Z galerie českého herectva (1. b. d., 1911, 2. b. d., 
1914); Teatrálie 1 (studie, b. d., 1912); Fejetony 1 (b. 
d., 1913); — posmrtně: Fejetony 2 (b. d., 1915); Tea
trálie 2 (b. d., 1916); Zlatovlasá fúrie (D 1942, ed. A. 
Karasová); O J. Nerudovi (studie, 1952, ed. K. Po
lák). — Překlady: J. Šolc: Družstvo Politik a Skrej- 
šovský (1878, an.); J. B. Schweitzer: Velko a malomě
šťáci (1878, an.); H. A. Schaufert: Spor o dědictví 
(1878, an.); J. Rosen: Jací jsou ti naši muži (1878, s J. 
Nerudou, an.); S. Kolisch: Z doby absolutismu (1888, 
pseud. Ant. Roušek, 2. vyd. 1894 s tit. Košut a Met- 
ternich); Tři novely francouzské (1897). — Ostatní 
práce: Pláč Koruny české neboli Nová perzekuce 
(pamflet, 1870, an.); Lež a pravda o sv. Janu Nepo
muckám (pamflet, 1870, an.); Povstání v Dalmácii 
(studie, 1870, an.); Nejpalčivější literární otázka čes
ká (pojednání, b. d., 1886); První sociální revoluce 
(hist. rozprava, 1892, pseud. J. Svoboda); Z bojů 
o vykořenění lidské bídy (pojednání, 1892, pseud. ]

Svoboda); J. E. hrabě František Thun z Hohensteinu,
c. k. místodržící v Království českém (studie, 1895); 
Persekuce lidu českého v letech 1869—1873 (doda
tek k 2. vyd. Pláče Koruny české, 1896). — Výbory: 
A. mládeži (b. d., 1919, usp. O. Svoboda); Romaneta 
(1940, usp. J. Karásek); Komuna neboli Obec paříž
ská (1950, z kn. Z bojů o vykořenění lidské bídy); 
Syn předměstí (1950, pro ml., usp. K. Polák); Výbor 
z díla (1950, usp. Z. K. Slabý); Romaneta (1954, usp. 
K. Polák); Romaneta (1956, usp. K. Krejčí); Pome
ranč a jiné povídky (1963, usp. Z. K. Slabý, ed. A. 
Vaňková). — Souborná vydání: Sebrané spisy (I. L. 
Kober 1886 — 87, 2 sv., usp. autor); Sebrané spisy (vl. 
nákladem 1896 — 97, 3 sv., usp. autor); Sebrané spisy 
(J. Otto 1902 — 16, 40 sv., usp. autor a O. Arbesová); 
Dílo J. A. (Melantrich 1940-53, SNKLHU-Odeon 
od 1954, dosud 35 sv., usp. K. Polák, od 1957 K. 
Krejčí). ■ SCÉNICKY. Překlady:]. Kachler: Tlachal 
(1868, pseud. Hugo Vinkler); H. Cremieux: Orfeus 
v podsvětí (oper, libreto, 1876); A. Dumas ml.: Cizin
ka (1877, s L. Quisem, S. Hellerem a B. Havlasou); A. 
Daudet — A. Bělot: Fromont jun. a Risler sen. (1877, 
s L. Quisem); V. Sardou: Dora (1877, se S. Čechem 
a S. Hellerem) + Král mrkvička (1877); H. Chrisafu- 
lli — V. Sardou: U černé kočky (1877); Bohrmann — 
Riegen: Ztracená čest (1878); H. Ibsen: Nora (1889, 
podle staršího překladu) -I- Nepřítel lidu (1891, po
dle staršího překladu); A. Wilbrandt: Dcera pana 
Fabricia (1889); H. A. Duru — H. Chivot: Madame 
Spinetti (1889); F. Schönthan: Zlatý pavouk (1889); 
F. Schönthan — G. Kadelburg: Zlaté rybky (1890) 
+ Dva šťastné dny (1893); O. Blumenthal — G. Ka
delburg: Praha je Praha (1892); F. Csepreghy: Carův 
kurýr (1892). ■ KORESPONDENCE: J. Pašek: Pe
dagogický list J. A. (V. Novopackému z 1874), Střed
ní škola 1921; F. Krčma: J. A. a K. V. Rais (K. V. Rai
sovi), Beseda 1949; J. Arbes: O J. Nerudovi (J. Neru
dovi z 1874, usp. K. Polák, 1952); F. Baťha: Jeden 
z umlčených a zapomenutých (L. Quisovi z 1897), 
Sborník NM 1962; J. Neruda: Dopisy 3 (J. Nerudovi 
z 1877; 1965). ■ REDIGOVAL periodika: Hlas 
(1867, s jinými), Vesna kutnohorská (leden—červen 
1868), Národní listy, Naše listy (odp. red. 1868 — 73), 
Politik (1878—79, s jinými), Šotek (1880—81, 1883 
jako příl. Palečka), Volné slovo (1882), Hlas před
městí (1887), Věstník Jednoty řemeslnických a živ
nostenských družstev (1897 — 98); kalendáře: Slo
vanský kalendář (1872, 1873 a 1879). ■

BIBLIOGRAFIE: A. činnost literární v letech 
1860—1900, Obzor literární a umělecký 1900/01; 
M. Laiske: Literární dílo J. A., in J. A. 12. 6.1840 — 8. 
4. 1914 (1958). ■ LITERATURA: V. Dresler: J. A. (b.
d. , 1910); F. Dlouhán (Bulánek): J. A., přechodný zjev 
české prózy (1930); R. F. Šimek: J. A. (Vítkovice 
1930); F. Dlouhán (Bulánek): Zdroj aktivity v díle J. 
A. (1940); J. Vozka: Vítězná cesta na Parnas (1940); 
O. Moravec: Český novinář a zakladatel sociálního 
románu (Kolín 1940); S. Popelka: J. A., průkopník
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Arbesmoderního sociálního románu českého (1940); K. Krejčí: J. A. Život a dílo (1946) + Kapitoly o J. A. (1955); sb. Kandidát existence J. A. (1963, usp. K. Gruber a A. Vaňková); sb. J. A. a Česká Lípa (1964); J. Moravec: J. A. (1966); J. Janáčková: A. romaneto (b. d., 1978). ■ ■ ref. Romaneta 1: J. Thomayer, Lumír 1878; S. Heller, NL 29. 11. 1878; P. Sobotka, Osvěta 1879; B. Čermák, Čes. Včela 1879; faš (F. A. Šubert), Pokrok 17. 1. 1879; S., Květy 1879; O. Mokrý, Lumír 1879 ■; J. Neruda: J. A., Humorist listy 1879 → Podobizny 1 (1951); F. Chalupa: J. A., Světozor 1884; an. (F. Roháček): Romaneta Arbesova, Niva 1893; F. X. Šalda: Z nové české beletrie (ref. Poslední dnové lidstva), Rozhledy 1895/96 → KP 2 (1950); jv (J. Vodák): ref. Etiopská lilie, Obzor literární a umělecký 1899; F. Bílý: J. A., Květy 1900; A. Novák: K Sebraným spisům J. A., Lumír 1901; J. S. Machar: K Sebraným spisům A., Naše doba 1901/02; V. Dyk: Sebrané spisy J. A., Přehled 1902/03; A. Pražák: J. A., Zlatá Praha 1908/09 → Míza stromu (1940); -il (A. Novák): A. o K. Sabinovi, LidN 4., 11., 18. a 25. 6. 1909 + J. A., Přehled 1909/10; A. Pražák: J. A. sedmdesátníkem, Zlatá Praha 1909/10; ■ nekrology: F. X. Šalda, Čes. kultura 1913/14 → KP 9 (1954); V. Dyk, Lumír 1913/14 + Samostatnost 9. 4. 1914; I. Olbracht, Dělnické listy 1914 → O umění a společnosti (1958); Č. (V. Červinka), Zlatá Praha 1913/14; A. Vyskočil, Přehled 1913/ 14; R. J. Kronbauer, Máj 1914; F. V. Vykoukal, Osvěta 1914; K. (F. V. Krejčí), PL 9. 4. 1914 ■; G. W. (Winter): Sociální motivy u Arbesa, PL 12. 4. 1914; F. Sekanina: Glosa o životě a literárním díle J. A., Zvon 1913/14; Fdký (F. Frýdecký): Motiv k A. romanetu (Zborcené harfy tón), Zvon 1915/16 4- Z literárních začátků J. A., Topičův sborník 1918/19; J. Hora: J. A., PL 12. 6. 1920; J. Karásek: K jubileu A. romaneta Newtonův mozek, Lumír 1927/28 → Tvůrcové a epigoni (1927); J. Můldner: Medailón J. A. + Dodatek k medailónu J. A., Zvon 1927/28; F. Dlouhán (Bulánek): První cenná česká detektivka, Zvon 1927/28; K. (J. Knap): Zapomenuté divadelní kusy z Archívu Družstva ND, Venkov 8. 7. 1928; J. Vozka: J. A., průkopník českého socialismu, Děln. osvěta 1929; F. Dlouhán (Bulánek): J. A. jako dramatik, Zvon 1929/30; G. (F. Götz): J. A., NO 8. 4. 1934; F. X. Šalda: Několik slov o J. A., ŠZáp 1934/35; A. Prchlíková: A. a Poe, Lumír 1938/39; K. Polák, K. Krejčí, J. Moravec, A. Karasová v doslovech k Dílu J. A. (od 1940); V. Jirát: Sabina v A. Posledních dnech lidstva, SaS 1940 + Máchovské zrcadlení, KM 1941 → Uprostřed století (1948, s tit. Portrét v zrcadle); K. Krejčí: Skutečnost a fikce v díle J. A., LitN 1946; V. Jirát: A. a Springer, Slavia 1947/48; V. Tichý in Český kulturní Slavín (1948); K. Polák: A. boj s kritikou a o kritiku, Slovesná věda 1947/48 + Co je romaneto?, LF 1948 + Arbesův Neruda, Slovesná věda 1951; Z. K. Slabý: Nad A. Štrajchpudlí- ky, Var 1950/51; J. Štyrsa: Český novinář J. A., Čs. 

novinář 1954; K. Krejčí: J. A. a Slované, Slovanský přehled 1954; J. Moravec a A. Karasová in J. A. (bibliografie, 1958); B. Fronková: Od romaneta k utopii, Sb. studentských prací z 3. celostátní stud. věd. konference z oboru společ. věd (Ostrava 1962); K. Krejčí: F. Kafka a J. A, Plamen 1965 → Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975); M. Novotný: Pamětní kniha Mahábháraty, Lid. demokracie 10. 2. 1965; K. Krejčí in J. A.: Svatý Xaverius a jiná romaneta (1969); Z. Vyhlídal: J. A. a H. G. Schauer, sb. Václavkova Olomouc 1967 (1970); K. Krejčí: J. A. a revoluce, ČLit 1974 + J. A., Čtenář 1974 4- A. a Zeyer. Dvojí konfrontace, in Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975); B. Dokoupil: Vliv E. A. Poea na tvorbu J. A., SPFF Brno, D 23/24, 1976/77; K. Krejčí: Zemřel vnuk J. A., Lid. demokracie 20. 9. 1978; P. Janoušek: J. A.: Svatý Xaverius, Český jazyk a literatura 1983/84.
mř

Arcibiskupská knihtiskárna
1630-1852 (1928)Významná pražská tiskárna a nakladatelství.
AK založil pražský arcibiskup, kardinál Ar
nošt Vojtěch z Harrachu jako nástroj pobělo
horské rekatolizace Čech. Zpočátku (1630) by
la AK přímo v arcibiskupském paláci na 
Hradčanech, už 1631 byla přemístěna do arci
biskupského semináře u Prašné brány (tzv. 
Králův dvůr — Aula regia); pak se uvádějí síd
la: 1650—73 kolej sv. Norberta, 1674—76 
Strahovský klášter, 1677 — 79 kolej sv. Nor
berta, 1679—86 Emauzy, 1686 u sv. Norberta, 
1688—91 Králův dvůr, 1692 — 95 seminář sv. 
Norberta, 1695 Králův dvůr, 1696—1701 semi
nář sv. Norberta, 1701 —1817 Králův dvůr, 
1818—1928 Klementinum. Název byl uváděn 
různě a často měněn, hlavně podle umístění 
AK. Nejčastěji používané názvy byly: Arcibis
kupská knihtiskárna (kněhtiskárna, tiskárna, 
impresí) v Králově dvoře, AK v kolegiu sv. 
Norberta, AK v semináři sv. Norberta, AK se
mináře v Emauzích, nebo Arcibiskupské pís
mo (typis) v uvedených místech, také jen struč
ně Arcibiskupský seminář, arcibiskupští tiska
ři, Emauzy, Králův dvůr, v koleji sv. Vojtěcha,
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Tiskárna arcibiskupská, Tiskárna pana kardi
nála z Harrachu aj., a to v latinském, českém 
i německém znění. Někdy byla nazývána 
zkratkovitě „kralodvorská“ nebo podle místní
ho kostela „svatovojtěšská“. Až do 1700 byla 
většinou spravována faktory, později byla 
pronajímána. A. V. z Harrachu ji měl 
1630—34, 1637—38 ji držel nájemce J. P. 
Dvorský z Gryfí Hory; potom jsou známi fak
torů 1642 Zachariáš Aksamitek, 1663 — 64 
Adam Kastner, 1664 Jan Götz, 1665 —71 (Jan) 
Pavel Postřihač (Přistřihač, Tuchscherer), 1685 
J. V. Koniáš, 1686 Jan Mattis, 1688 — 90 Vilém 
Knauff, 1690—92 J. M. Störitz (Strejc, Stúritz, 
Šteryc), 1692—94 Jan Mattis (Mattyss), 1694 J. 
S. Beringer, 1695 J. M. Störitz, 1697 —1700 J. S. 
Beringer (Berynkr); následovali nájemci: 
1700-26 Wolfgang Wickhardt, 1726-27 J. A. 
Schilhart, 1727 J. J. Hoffmann, 1727 —28 Kate
řina Schilhartová, 1728—39 M. A. Höger, 
1739—45 J. N. Fický, 1745—46 Bohumír Lan- 
ge, 1746-58 F. K. Hladký, 1758-70 Jakub 
Schweiger, 1770 Kateřina Schweigerová (fak
tor J. A. Beránek), 1770 J. A. Beránek, 
1771—86 F. A. Höchenberger, 1786—1807 J. J. 
Diesbach, 1808—16 Josefa Diesbachová (fak- 
toři 1808-12 Jan Vašíček, 1815 -16 F. S. Bou
ček), 1817 — 18 J. J. Vetterle z Wildenbrunnu, 
1818 František Vetterle z W., 1819 — 38 Josefa 
Vetterlová (Fetterlová) z W. (faktoři 1820—27 
Tomáš Kubelka, 1832—38 Václav Špinka), 
1838—42 V. Špinka, 1842 Anna Špinková, 
1842—49 Synové B. Haase (1848—49 faktor J. 
V. Žák), 1849-50 K. V. Medau (1850 řed. J. 
Kračmar), 1851 J. Kračmar, 1852 Musil. 1852 
koupili AK Bedřich Rohlíček a Leopold Sie- 
vers, kteří již předtím (1849) koupili tiskárnu 
vdovy Marie Táborové a oba závody spojili 
v jeden. Od té doby zněl název Rohlíček a Sie- 
vers (arcibiskupská knihtiskárna); majitelé to
hoto nového závodu se dále měnili, firma trva
la do 1928.

AK sloužila v prvé řadě potřebám arcibis
kupství. Byla zde tištěna a vydávána literatura 
náboženská, hlavně biblická, dogmatická i po
lemická, církevněhistorická, kázání, modlitby 
a písně (od 1829 také Časopis pro katolické 
duchovenstvo). Jen řídce vycházela v AK lite
ratura ostatní, a to zvláště právnická, historic
ká, pedagogická, jazyková a užitková. Pokud 
byla vydávána díla světská, odrážel jejich vý
běr smýšlení, resp. hospodářské zájmy faktorů 
nebo nájemců. Ti většinou označovali knihy 

také svým jménem, někdy dokonce název AK 
vynechávali. V 17. a 18. století patřili ke zná
mějším tiskařům, kteří vydávali a tiskli také 
české knihy a díla českých autorů: A. Kastner 
(B. Balbín: Examen melissaeum..., 1663), P. 
Postřihač (J. A. Komenský: Janua linguarum 
reserata aurea ... Zlaté dvéře jazykův otevře
né..., 1667; J. I. Dlouhoveský: Ager benedi- 
ctionis. Požehnané pole..., 1670 + Zdoro- 
slavíček na poli požehnaném..., 1670), J. S. 
Beringer (J. F. Hammerschmidt: Historie kla
tovská, 1699), W. Wickhardt (Vocabularium 
trilingue ... — Vokabulář latinský, český a ně
mecký, 1704, opr. vyd. 1723; K. Račín: Operae 
ecclesiasticae, Robota církevní..., 1720), M. 
A. Höger (Dictionarium latino-germanico-bo- 
hemicum, 1729; J. B. Schönpflug z Gamsenber- 
gu: Gruntovní kámen královského karlovské- 
ho Nového Města pražského..., 1730), F. K. 
Hladký (M. Cochem: Zlatý nebeský klíč, přel. 
Edlbert Nymburský, 1753; V. Procházka: Žá
ček škol pobožných..., 1755). — Vydávání 
české světské literatury nabylo v AK význam
nějšího rozsahu teprve v 19. století zásluhou 
faktora J. Vetterlové T. Kubelky a především 
V. Špinky. Soudobá původní literatura byla 
zastoupena řadou beletristických i odborných 
děl (např. F. L. Čelakovský: Ohlas písní čes
kých, 1840; F. Doucha: Druhá zpráva o slo
vanském evangelium v Remeši, 1844; Š. Hněv- 
kovský: Děvín, 1829 -I- Doktor Faust, 1844; J. 
Jungmann: Slovesnost..., 1820 + O počátku 
a proměnách pravopisu českého, 1828; J. Kol- 
lár: Básně, 1821; V. Nejedlý: Otakar, 1835 — 36; 
Sebrané spisy J. K. Tyla, 1844—45, nedokonč.), 
překladová mj. několika operními librety, 
Chateaubriandovou Atalou (přel. J. Jungmann) 
a četnými povídkami i hrami Ch. Schmida 
(přel. F. Černohouz, K. Hausmann, J. Hýbl, T. 
Kubelka, J. V. Vlasák). Vydání některých těch
to děl, zvi. původních, subvencovali autoři, me
cenáši nebo instituce; tak např. Jungmannův 
Slovník česko-německý (5 sv., 1835 — 39) vy
cházel „pomocí Českého muzeum“ aj. (Nakla
datelskou a tiskařskou produkci známějších 
tiskařů AK pojosefínské doby, J. J. Diesbacha, 
J. Vetterlové, V. Špinky a Synů B. Haase, uvádí 
LČL v heslech věnovaných jejich činnosti.) Bě
hem dvou století, kdy byla AK majetkem 
pražského arcibiskupství, byla v ní tištěna 
a vydána díla několika desítek spisovatelů, ja
ko byli např.: K. Amerling, sv. Augustin (A. 
Aurelius), B. Balbín, A. F. J. z Blanckenfeldu, B.
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Bílejovský, M. T. Cicero, M. v. Cochem, sv. Cy- 
prián (C. T. Cyprianus), F. L. Čelakovský, J. F. 
Devoty, J. I. Dlouhoveský, F. Doucha, J. Filcík, 
J. F. Hammerschmidt, V. Hanka, J. E. B. Havel
ka, F. Havránek, Š. Hněvkovský, J. P. Hořčice, 
D. A. Hubka z Lilienthalu, F. R. Chateaubri- 
and, Jan Zlatoústý (Chrysostomus), J. V. Jirsík, 
J. Jungmann, F. S. Kodym, J. Kollár, J. A. Ko
menský, J. Kořínek, A. v. Kotzebue, J. E. Kr
bec, T. Kubelka, J. R. Macan, S. K. Macháček, 
J. J. Marek, J. V. J. Michl, V. Nejedlý, P. On- 
drák, J. V. Paroubek, J. S. Presl, V. Procházka, 
V. F. Procházka, A. J. Puchmajer, K. Račín, F. 
A. Rokos, J. Rychlovský, J. V. Sedláček, J. B. 
Schönpflug z Gamsenbergu, F. J. Sláma (Boje- 
nický), J. F. Smetana, Ch. Schmid, V. Staněk, P. 
Šedivý, V. S. Štulc, J. K. Tyl, F. A. Vacek, F. J. 
Vacek (Kamenický), V. V. Václavíček, F. Vam- 
bera, Varinus (Guarino), P. Vergilius Maro, K. 
F. van der Velde, F. B. Veverka, K. Vinařický, 
S. Vydra, J. J. Weingarten, V. Zahradník, K. V. 
Zap.

LITERATURA: J. Volf: Jak dlouho působila knihtis
kárna arcibiskupského semináře v Emauzích, Vitrín
ka 1933.

mo, oh

Archa
1912-1948

Časopisecký orgán Družiny literární a umělecké, za
měřený převážně na zkoumání a pěstování katolic
ké tradice v české literatuře.

Podtitul: 1912—17 (roč. 1—5) Revue pro katolickou 
kulturu; 1918 — 26 (roč. 6—14) Měsíčník pro literatu
ru, umění, kulturu a život; 1927 — 37 (roč. 15 — 25) 
Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život; 
1938—48 (roč. 26—32) Revue pro literaturu, umění, 
kulturu a život. — Redaktoři: 1912—17 (roč. 1—5) 
K. Dostál-Lutinov; 1918—22 (roč. 6—10) K. Dostál - 
Lutinov, F. Hrachovský, F. Střížovský, L. Zamykal; 
1923 (roč. 11) V. Bitnar; 1924—40 (roč. 12 — 28) E. 
Masák, a to s A. Gajdošem (roč. 22 a 23, č. 1), s F. 
Dohnalem, O. Svozilem a S. Vrbíkem (roč. 27 — 28); 
1941—48 (roč. 29 — 32) J. M. Svoboda, O. Svozil, S. 
Vrbík.— Vydavatel: 1912—17 (roč. 1 —5) K. Dostál- 

Lutinov, Prostějov; 1918—48 (roč. 6 — 32) Družina 
literární a umělecká, Olomouc.— Periodicita: 1912— 
26 (roč. 1 — 14) měsíčně, 12 čísel do roka, někdy (o 
prázdninách, před uzavřením ročníku, při zpoždění) 
sdružovaných ve dvojčísla (1. číslo 1. roč. vyšlo na 
zlomu listopadu a prosince 1912); 1927 (roč. 15) 
1 svazek; 1928 (roč. 16) 2 sešity; 1929 — 34 (roč. 
17-22) čtvrtletník; 1936-48 (roč. 23-32) 6 x roč
ně, s nucenou přestávkou 1941—45 (z roč. 29 vyšla 
jen 3 čísla). — Příloha: 1918—21 Archív literární. 
Prameny dějin české literatury katolické (2 samo
statné ročníky); 1925 V. Bitnar: Rukověť dějin české 
literatury básnické (pouze po heslo Abrahamides).

Revui založil K. Dostál-Lutinov jako náhradu 
za svůj někdejší časopis Nový život. Podle 
programového prohlášení na začátku 1. roční
ku se A. hlásila „k pravé lidskosti a ideálu, kte
rý vrcholí v Bohu,“ a k programu papeže Pia 
X. „vše znovu zbudovati v Kristu“; po převzetí 
časopisu Družinou literární a uměleckou se 
orientace nezměnila. Autorsky se časopis tak
to zaměřený opíral po celou dobu své existen
ce o skupinu méně významných moravských 
katolických literátů, kteří se brzy po založení 
A. spojili v Družinu literární a uměleckou. Ta
to Družina, jejímž byl Dostál-Lutinov členem, 
učinila z A. svůj orgán a stala se i jeho vydava- 
telkou. Ještě předtím uveřejnila A. prohlášení 
katolických spisovatelů českých zemí ze září 
1917 (antimanifest ke známému manifestu čes
kých spisovatelů z května 1917), rovněž 1917 
uveřejnil v A. její zakladatel prorakouskou bá
seň Vlast.

Původní tvorba v A. otiskovaná byla velmi 
problematické úrovně, přinášené texty roz
hodně nemohly „upravit půdu pro velkého ka
tolického básníka budoucnosti“, jak si redakce 
A. představovala v lednu 1918. Časopis nepod- 
chytil ani významnější talenty moderní české 
literatury katolické a zůstával stranou literár
ního dění. Významnějších výsledků dosahoval 
v oblasti překladu (zvi. zásluhou O. F. Bablera) 
a v literární historii (díky spolupráci V. Bitna- 
ra). Bitnarův pokus (1923) o pronikavou for
mální modernizaci a laicizaci listu, jakož 
i o spolupráci s významnými katolickými auto
ry, která by členům Družiny umožnila bezpro
střední konfrontaci se soudobou moderní čes
kou tvorbou (tuto konfrontaci nej výrazněji re
prezentovala nová rubrika Kulturní ovzduší), 
ztroskotal a vedl k poklesu nákladu; konzer
vativní odběratelé (většinou venkovští kněží)
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si vynutili návrat k tradiční formě i k praktické 
izolaci od hlavních vývojových proudů mo
derní české literatury. Návrat k tradici nepři
nesl však očekávané zlepšení materiální situa
ce A. a vydavatele, který místo původního mě
síčníku musel 1927 sáhnout k vydání pouhé ro
čenky a pak jen pomalu obnovoval častější 
periodicitu; časopisu se však už nikdy nepoda
řilo vycházet jako měsíčník ani přiblížit se ke 
stránkovému rozsahu z období 1922—26. Lite- 
rárněhistorické zaměření, obracející hlavní zá
jem časopisu ke zkoumání katolické tradice 
v české literatuře, uplatňovalo se v A. po celou 
dobu jejího vycházení; teprve po osvobození 
hledala A. cestu k mládeži a mladším talentům 
(navenek se to projevilo zavedením rubriky 
Vysokoškolská družina). Dokumentární hod
notu si podržují některá monografická čísla, 
seznamující s cizími literaturami (např. „pol
ské“ číslo v roč. 21, 1933) anebo s některými 
tradicemi nebo programy katolické literatury 
(1932 otištěna v A. rezoluce I. sjezdu katolic
kých novinářů a spisovatelů v Olomouci; 
v roč. 26, 1938, barokní číslo); v popularizaci 
barokních tradic (které připomínala už v první 
polovině 20. let) předjala A. přičiněním V. Bit- 
nara barokizující vlnu 30. let. — Kromě redak
torů tiskli v A. hojně básně J. Bartuška, I. Bau- 
še, J. Brabec, J. Dokulil, J. Lebeda, F. Odvalil, S. 
Zedníček, prózu D. Pecka, J. Řehulka, J. Vyhlí
dal aj., statěmi a poznámkami přispívali V. Bit- 
nar, F. Dohnal, J. Hanák, D. Pecka, B. Slavík, J. 
Strakoš aj., hlavně překladatelsky s A. spolu
pracovali O. F. Babíer, J. Kárník aj.

LITERATURA: sb. Poselství (Olomouc 1938).
mb

Archív literární
1919-1922

Literárněhistorický časopis, věnující se převážně 
studiu české katolické literatury. Příloha k revui Ar
cha.

Podtitul: Prameny dějin české literatury katolické. 
— Redaktor: Vilém Bitnar (odp. red. Ladislav Zamy
kal). — Vydavatel: Družina literární a umělecká, 

Olomouc. — Periodicita: 1918/19 (sv. 1) 17 čísel; 
1920/21 (sv. 2, vročení na tit. listě 1922) 19 čísel. — 
1923 splynul AL s Archou poté, co se V. Bitnar stal 
jejím redaktorem. 1924 se E. Masák pokusil obnovit 
AL aspoň jako rubriku v Arše.

Podnět k založení AL dal katolický publicista 
a politik F. Světlík. Časopis byl z velké části 
vyplňován příspěvky redaktora, který v něm 
otiskl bilanční a zároveň programovou stať 
Nedostatky české literatury katolické. Velkou 
pozornost věnoval AL historii Katolické mo
derny (vzpomínky Dostála-Lutinova, stať V. 
Bitnara), dílu Dostála-Lutinova, Demlovu, 
Březinovu, Zeyerovu, ale též problémům teo
retickým (Kratochvílova Podstata umělecké 
kritiky, Bitnarova úvaha Látka, obsah a forma 
básnického díla); součástí časopisu byly i prá
ce ediční (Výbor z předhusitských postil).

LITERATURA: sb. Poselství (Olomouci938).
mb

Luděk Archleb
* 11. 5. 1859 Berehovo (dnes Ukrajinská SSR) 
† 21. 2. 1912 Praha

Autor povídek z prostředí rakousko-uherské armá
dy, dramatik společensko-satirických a vojenských 
námětů.

Pocházel z rodiny nižšího vojenského úřední
ka; studoval na reál, gymnáziu v Plzni a řadu 
let pracoval jako vojenský účetní, mj. také 
v Dalmácii (Sinje). Po odchodu z armády v po
lovině 90. let působil až do smrti jako revident 
státních drah na smíchovském nádraží v Pra
ze. Jeho manželka Anežka A. (roz. Vernerová) 
byla členkou sboru ND, herečkou se stala 
i dcera Anna (nar. 1886), která působila v lido
vém divadle Urania. V 90. letech patřil A. (ve
dle V. Štecha, K. Pippicha, J. Vávry a dalších) 
mezi uznávané autory veseloher a začátkem 
století byl označován za jednoho z nejnada
nějších dramatiků seskupených kolem časopi
su Divadelní listy.
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A. literární tvorba, jejíž počátky spadají do 
začátku 90. let, vycházela ze situační komiky 
vojenského a měšťanského prostředí. Autoro
vy prózy (zvi. soubor Na ostro a na slepö), za
ložené převážně na humoristické či tragiko- 
mické realistické drobnokresbě, přinášejí žán
rové obrázky ze života příslušníků rakouské 
armády; ze svérázného koloritu vojenských fi
gurek těžila i většina A. veseloher a frašek, 
z nichž nej známější, Osudný manévr, poslou
žila jako libreto pro stejnojmennou operetu 
R. Piskáčka. Společenská satira nej silněji za
znívá ve veselohrách Meteor a Maroušek, kri
ticky postihujících dvojakou morálku tehdejší
ho měšťanstva. V celku byly A. dramatické 
práce založeny na zásadách žánrového realis
mu 80. a 90. let s převahou fraškovitých a sati- 
rizujících prvků, pro jejichž dějovou zkratko- 
vitost a zároveň nenáročnou charakteristiku 
se jeho hry (a to i knižně nepublikované) staly 
trvalou součástí ochotnických scén.

ŠIFRA: al (Besední listy). ■ PŘÍSPĚVKY in: Div. 
listy (od 1901); Hlas národa (od 1890); Nár. listy (od 
1902); Nár. obzor (od 1908); sb. Pod praporem 28. 
pluku (b. d., povídky); Zábavné listy (od 1892). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Slavnostní schůze (D 1894); Vo
jenské humoresky, novelky a povídky (1897); Stínání 
kohouta (D 1897); Sebeurčení (D b. d., 1897); Boža 
(D b. d., 1898); Nevěsta za českou korunu (D 1898, 
podle novely V. Beneše Třebízského); Až do smrti 
(D 1901); Meteor (D 1902); Maroušek (D 1903); 
Osudný manévr (D 1905); Z hlubin a mělčin života 1, 
2 (PP 1906, 1911); Dvojí sukno (PP 1907); — po
smrtně: Na ostro a na slepo 1 —3 (PP 1912,1913). — 
Ostatní práce: Nástin života mistra Augustina Vy
skočila, kapelníka Národního divadla (1903). ■ SCÉ
NICKY. Hry: Granátníci princezny Reginy (1906); 
Amorovy lázně (b. d.). ■ REDIGOVAL časopis: Be
sední listy pro zábavu, divadlo, besedy (1894); kalen- 
dář:NQ$e\& vojna (1910, 1911). ■

LITERATURA: Luisa: Z nejnovější dramatické 
literatury (ref. Meteor), LidN 18. 1. 1902; KZK (K. Z. 
Klíma): ref. Maroušek, LidN 24. 10. 1903; F. V. Vy
koukal: Nové rovy (nekrolog), Osvěta 1912; K. (F. V. 
Krejčí): Osudný manévr (ref. operetní zpracování), 
LidN 4. 12. 1912.

Ladislav Arietto
* 18. 9. 1861 Písek
† 19. 12. 1927 Praha

Básník a překladatel francouzské, polské a německé 
poezie. Představitel národního směru v poezii 70. let, 
tíhnoucí k náladovému žánrovému obrázku.

VI. jm. Ladislav Šebek, syn profesora písecké
ho gymnázia Františka Š., klasického filologa 
a překladatele. 1871 začal studovat na gymná
ziu v Písku, téhož roku přešel na gymnázium 
v Jindřichově Hradci; 1873 se do Písku vrátil 
(mat 1880). Studoval pak práva v Praze, od 
1885 byl advokátním koncipientem v Písku. 
1892 dosáhl doktorátu práv a 1897 se stal ve 
svém rodišti zemským advokátem. V Písku, 
kde žil až do smrti, se podílel na práci řady 
osvětových a kulturních spolků (Osvětový 
svaz, Klub čes. turistů, Filharmonický spolek 
Smetana aj.) a byl i členem obecního zastupi
telstva (za stranu státoprávně pokrokovou). 
Přátelsky se stýkal po celý život s A. Heydu- 
kem. Zemřel náhle (na záchvat mrtvice) při 
návštěvě Prahy a byl pohřben v Písku. Své 
jmění odkázal ČAVU.

A. literární činnost byla ovlivněna příkla
dem otce, který vedle rozsáhlé překladatelské 
činnosti z několika jazyků psal i lyrické básně 
a balady v lidovém tónu; silně na něho působil 
i A. Heyduk, v jehož blízkosti vyrůstal a jehož 
oddaným přítelem se později stal (o jeho díle 
i životě napsal řadu statí i memoárových člán
ků). Už jako středoškolský student uveřejnil 
ve Ivovském časopise Lech informativní pře
hled českého básnictví za posledních dvacet 
let. A. prvními beletristickými pokusy byly 
překlady z polské poezie, po nichž brzy násle
dovaly vlastní verše. Ztotožňoval se v nich 
v podstatě se stanoviskem protilumírovského 
„národního“ směru (jednu z prvních svých bá
sní, epickou skladbu se slovanským námětem 
Mazepa, otiskl v Almanachu české omladiny, 
který byl jedním z projevů této orientace). 
V tomto duchu, umělecky inspirován hlavně 
poezií A. Heyduka, psal A. milostnou a zejmé
na náladovou přírodní lyriku, tíhnoucí k písňo
vé formě. V 80. letech začal překládat (spolu 
s V. Černým, 1862—1941) z francouzštiny ver
še v své době oblíbených básníků A. Theurieta 
a F. Coppéa; zejména Coppée, který dosáhl
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tehdy v české poezii nebývalého ohlasu, nezů
stal bez vlivu na původní A. tvorbu, na žánro
vé obrázky, objevující se v jeho jediné sbírce. 
V 90. letech se A., který byl k své básnické čin
nosti silně kritický, odmlčel; poslední jeho pra
cí byl překlad romancí a balad L. Uhlanda, 
svědčící znovu o zájmu o lidovou inspiraci.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Olaf Gynt; L. A. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Almanach čes. omladiny (1879); Domá
cí krb (1883); Humorist, listy (od 1883); Jihočes. kraj 
(1915); Kniha (1895); Koleda (od 1878); Lech (1878, 
Lvov); Literární táčky (1896); Nár. listy (od 1885); 
Osvěta (od 1882); Otavan (od 1916); Paleček (od 
1883); Poutník od Otavy (od 1885); Průvodce po 
královském městě Písku (1912, stať Stručné dějiny 
města); alm. Ruch (1879); Samostatnost (1912); Sla
vín (1882); Světozor (od 1878); Vesna (1893); Zlatá 
Praha (od 1884); Zora (od 1878). ■ KNIŽNĚ. Belet
rie: Básně (1892). — Překlady: A. Theuriet: Lesní 
stezka (1884, s V. Černým); F. Coppée: Z malého 
světa (1885, s V. Černým); L. Uhland: Romance a ba
lady (1896). ■ REDIGOVAL: Výbor cizojazyčných 
děl básnických (4 sv., 1884 — 85); Památník vydaný 
ve prospěch Heydukovy nadace ... (1887). I

LITERATURA: ■ ref. Básně: J. Vrchlický, Lumír 
1892; F. Vykoukal, Světozor 1892; A. Procházka, Lit. 
listy 1892 ■;■ nekrology: A. Novák, LidN 21. 12. 
1927; M. Hýsek, Otavan 1928; J. Malý, Otavan 1928 ■.

II

Arkadia (lit. spolek) viz in Ferdinand Bře
tislav Mikovec

Louis Arleth
* 13. 7. 1876 Praha
† 19. 12. 1910 Praha

Básník, prozaik a dramatik, navazující na dekadenci.

VI. jm. Jindřich Koblic. Vychodil měšťanskou 
školu a učil se v obchodě. Další vzdělání získal 
soukromě. Pracoval jako úředník, později se 
stal spisovatelem z povolání a žil s rodinou 
(byl dvakrát ženat a měl čtyři děti) ve značné 
bídě. Většinu knih vydával vlastním nákladem. 
Zemřel na tuberkulózu.

Ve své citové a veskrze osobní lyrice nava
zuje L. A. na dekadentní poezii. Představuje 
její pokleslou podobu utápějící se v mlhavých 
metaforách, které ještě zesilují monotónnost 
a stereotypnost veršů opírajících se o omeze
ný okruh osobních zážitků. I v relativně nej- 
úspěšnější A. knize Písně Miriaminy, prostou
pené melancholií a steskem nad ztrátou milo
vané bytosti a psané pravidelným, místy až 
písňovým veršem, se konkrétní intimní prožit
ky rozplývají v přívalu neurčité citovosti. 
V pokusech o objektivnější poezii se pak pro
jevuje A. bezprostřední závislost na verších E. 
A. Poea. Také A. próza těží z dekadentních 
pocitů a nálad; směřuje pod vlivem F. Niet- 
zsche k typu filozoficko-reflexívní zpovědi, 
adorující v duchu dobového individualismu 
osamělého jedince v protikladu k bezduchému 

jdavu {Kniha osamělého; subjektivní motivací 
byla i neúspěšnost vlastní tvorby), nebo utkví- 
vá v neurčitých intimně citových konfesích, za
sazených do exotického prostředí {Zpověď Sa- 
marita o Lazare). Román Jedinec zůstal tor
zem (1900 z něho vyšlo ve 2 sešitech 64 stran), 
hra Dědictví z Vídně byla cenzurou zakázána. 
Podle nekrologu v Lidových novinách zůstalo 
v A. pozůstalosti několik nevydaných prací.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (od 1899); Čas (beletr. 
příl., 1899); Květy (od 1906); Lumír (1898 — 99); Máj 
(od 1905 — 08); Nár. obzor (1909); Rudé květy 
(1903-04); Samostatnost (1910); Srdce (1903); - 
posmrtně: Ženský svět (1911 na pokrač. Vyvolení 
hladu a štěstí). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Poezie (1897); 
Z podivných dum bardovy harfy (BB 1897); Kniha 
osamělého (P 1901); Písně Miriaminy (BB 1902); 
Zpověď Samarita o Lazaře (P 1910); — posmrtně: 
Vyvolení hladu a štěstí (P 1911). — Překlady: E. T. 
A. Hoffmann: Malý Zaches zvaný Cinobr (1901). ■

LITERATURA: ■ ref. Básně: N. (S. K. Neumann), 
Moderní revue 1897/98, sv. 7; Kj (F. V. Krejčí), Roz
hledy 1897/98; an., Zlatá Praha 1897/98, s. 43; -m., 
Čes. revue 1897/98 ■;■ ref. Z podivných dum bardo
vy harfy: F. X. Salda, Lit. listy 1898 → KP 4 (1951); 
-m., Čes. revue 1897/98; an. (A. Procházka), Moderní 
revue 1897/98, sv. 7; an., Zlatá Praha 1897/98, s. 132 
■ ; A. Tuček: ref. Kniha osamělého, Zvon 1900/01; ■ 
ref. Písně Miriaminy: A. Novák: Z nejnovější české 
poezie, Rozhledy 1901/02; L., Zvon 1901/02; V. Za- 
náška, Srdce 1902 ■; P. Maternová: ref. Zpověď Sa
marita o Lazaře, Ženský svět 1910; ■ nekrology: an., 
Přehled 1910/11, s. 262; -a, LidN 30. 12. 1910; an.: Li
terát proletář, PL 30. 12.1910; F. V. Vykoukal, Osvě
ta 1911; an., Zlatá Praha 1911; P. M. (Maternová), 
Ženský svět 1911; -m-, Zvon 1910/11.
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Arnold

Emanuel Arnold
* 9. 11. 1800 Mnichovo Hradiště
† 4. 1. 1869 Praha

Radikálně demokratický politik a publicista, aktivní 
činitel revolučního dění let 1848—49.

Pocházel z početné rodiny (5 dětí) krejčího, 
který měl malé zemědělské hospodářství. Od 
osmi let žil u svého bratra Jana A. 
(1785—1872), vlasteneckého faráře, na Hrubé 
Skále na Turnovsky, od 1813 ve Slatinách. Do 
školy nechodil, o jeho vzdělání se staral bratr. 
1819 se E. A. stal praktikantem na valdštejn
ském panství v Újezdě u Libuně, pak úřední
kem v hraběcím důchodovém úřadě v Turno
vě a ve Svijanech, 1828 hospodářským správ
cem na statku knížete Rohana v Jesenném na 
Semilsku; 1833 si tento statek pronajal na 9 let 
pro sebe. 1832 byl vyšetřován krajským úřa
dem v Mladé Boleslavi pro údajné sympatie 
s pařížskou červencovou revolucí a s polským 
povstáním, pro revoluční propagandu a šíření 
zakázaných publikací. Obvinění nebylo doká
záno, ale A. byl dán pod tajný policejní do
hled. 1842 se přestěhoval do Prahy, v březnu 
1844 si otevřel obchod se solí a sušeným ovo
cem, v listopadu 1846 živnost zrušil. Živil se 
příležitostnými obchody a revizemi účtů. Od 
počátku pobytu v Praze vyvíjel aktivitu v ná
rodním hnutí a stýkal se se studenty a literáty 
demokratického smýšlení. Spřátelil se mj. s P. 
Fastrem; názorově se sblížil zvi. s K. Sabinou, 
V. Vávrou, F. Havlíčkem a V. Gaučem a zalo
žil s nimi tajnou politickou společnost Repeal.
1847 vydal protijezuitský leták, byl 4 měsíce 
vězněn, pak vypovězen z Prahy. Dvakrát ile
gálně navštívil Sasko, kde hledal tiskárnu pro 
spis Děje husitů... Po návratu do Prahy 
v březnu 1848 agitoval svými letáky a veřejný
mi vystoupeními, hlavně na venkově, pro radi
kálně demokratický program. V červnu byl 
zatčen a uvězněn na 4 měsíce. Od listopadu
1848 vydával radikální Občanské noviny. 
V lednu 1849 se v Lipsku spojil s M. A. Baku- 
ninem, na jaře 1849 se účastnil příprav vše
obecného republikánského povstání (tzv. má
jové spiknutí). V květnu uprchl před zatčením 
z Prahy a s pomocí venkovských přátel, 
u nichž se postupně skrýval do konce června, 
se dostal do Saska. V Lipsku, kde žil pod jmé
nem Můller, vydal (s falešným údajem místa 

vydání: Na Bádensku) brožuru Popsání cesty 
mé... a prostřednictvím přátel ji pašoval do 
Čech. Zachycení jedné ze zásilek vedlo k pro
zrazení jeho působiště. A. byl saskou vládou 
vydán rakouským úřadům a v září 1849 převe
zen policií do Prahy. Po vyšetřovací vazbě byl 
18.3. 1854 odsouzen pro velezradu k smrti; 
rozsudek byl z milosti změněn na dvacetiletý 
žalář, který si A. odbýval v Lublani až do am
nestie 1857. Po krátkém pobytu v Čechách byl 
„pro neopatrné řeči“ uvězněn a pak internován 
v Běláku (Villach) v Korutanech. Pracoval ja
ko písař, pak jako dohližitel na velkostatku. 
1861 mu byl povolen návrat do Čech, A. však 
zůstal v Běláku a pracoval v zemědělství. 1866 
ho ranila mrtvice, 1867 byl převezen do ne
mocnice v Celovci, pak podle svého přání do 
Čech. Dožil v pražském chorobinci. Jeho po
hřbu se zúčastnily tisíce Pražanů i venkovanů.

Spolu s K. Sabinou byl E. A. nejdůsledněj
ším českým radikálním demokratem, usiloval 
o revoluční spojenectví městského a venkov
ského lidu a do demokratického politického 
programu včleňoval praktické sociální poža
davky. Publicistika byla jednou ze složek jeho 
politické aktivity a A. ji — na rozdíl od většiny 
tehdejších českých politických publicistů — 
nespojoval s jiným druhem literárního půso
bení. Zvlášť v letácích, které jsou nejtypičtější 
formou jeho publicistického projevu, se zřetel
ně obráží A. řečnická praxe a zkušenosti z agi
tace mezi prostým lidem, jako jehož tribun vy
stupoval. Kromě tištěných letáků, z nichž nej
větší ohlas vzbudil fingovaný projev „jenerála 
jezuitů“ (1847), se šířily i ručně opisované A. 
letáky (které se ojediněle dochovaly v policej
ních archívech); motivicky příznačný je zvi. 
Obraz vlastence z 50. let, vystihující stav plný 
„hrůzy, boje a utrpení“. A. práce se vyznačují 
silným osobním zaujetím, někdy až kazatel
ským patosem, polemickou přímočarostí, jed
noduchou argumentací, odvolávající se na 
konkrétní sociální fakta a základní morální 
principy. Hojně uplatňuje A. jednak vlastní ži
votní příhody a pozorování, jednak příklad 
husitů v čele s Janem Žižkou. Popsání cesty 
mé... zachycuje A. útěk z Prahy a z Čech 
v květnu až červnu 1849, je protkáno postřehy 
o sociální situaci na venkově i politickými úva
hami a ústí do obžaloby vlády a apoteózy obě
tavých vůdců lidu — soudobých apoštolů. 
V rozsáhlejších rukopisných pamětech, jejichž 
obsah známe jen zčásti a zprostředkovaně (z
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Athenauem

Maršanova překladu dvou německých, dnes 
už nezvěstných rukopisů), popsal A. ze značně 
subjektivního hlediska politickou atmosféru, 
osobnosti a události 1841 — 53 a podrobně vy
líčil aféru s protijezuitským letákem 1847. 
Smyslem Dějů husitů..zahrnujících období 
od upálení M. J. Husa do bitvy u Lipan, byla 
aktualizace revolučních tradic lidu a zvlášť 
charakteru a osudů J. Žižky jako jeho vůdce. 
Není doloženo, zda dílo zpracoval A. samo
statně, nebo s pomocí K. Sabiny. (Sporné je 
rovněž A. autorství článků v Občanských no
vinách podepsaných šifrou Sch.)

ŠIFRY: Red., -Red.- (Občanské noviny). I PŘÍ
SPĚVKY zn: Lípa slovanská (1848); Občanské novi
ny (1848—49); Pražské noviny (1848); Pražský ve
černí list (1848); — posmrtně: Květy (1898 Z pamětí 
E. A., ed. R. Maršan); sb. Čeští radikální demokraté 
(1953, usp. K. Kosík). ■ KNIŽNĚ. Publicistické spi- 
sy:Dé]e husitů s zvláštním ohledem na Jana Žižku (3 
sv., 1848); Popsání cesty mé z Prahy až na pomezí 
zahraničně následkem násilného prohlášení stavu 
obležení nad Prahou a zatýkání vlastenců od buřič- 
ské vlády (Lipsko 1849, zabaveno; 2. vyd. 1921, ed. J. 
Volf). — Letáky: Držená řeč od jenerála jezuitů na 
tajném sněmu v Římě dne 1. června 1846 ku shro
mážděným liguriánům neb redemtoristům, anaž 
z vlaské řeči do češtiny přeložená jest (1847); 
Upřímné slovo vzhledem na příští sněm k milým 
Čechům od vlastence E. A. (1848); Drazí přátelé, milí 
bratři (1848); Liebe, teuere deutsch-böhmische Brůder 
(1848); Milí vesničané a bratří (1848). — Ostatní práce: 
Krátké vylíčení hospodářství šestihonného střídavého 
ačtyřhonnéhonestřídavého .. .(1857). — Výbor:]. Ko
čí: E. A. (monografie s ukázkami z díla, 1964). — Sou
borné vydání.E. A.: Sebrané spisy (1954, ed. V. Osvald). 
■ REDIGOVAL: Občanské noviny (1848-49). ■

LITERATURA: J. Kočí: E. A. (1964). ■ ■ nekrolo
gy: an., Correspondenz 6. 1. 1869; an., Koruna (Chru
dim) 8. 1. 1869; an., Svoboda 13. 1. 1869 ■; A. Rezek: 
Zápisky faráře Jana A. o r. 1848 a o době reakční, 
Sborník historický 1885; J. V. Frič in Paměti (1886— 
87); R. Maršan: Z pamětí E. A., Květy 1898; J. Volf: 
Vyšetřování E. A. pro vydávání Občanských novin, 
ČČM 1919 + E. Arnolda Držená řeč od jenerála je
zuitů ..., Knihy a knihovny 1920 + Předmluva, in E. 
A.: Popsání cesty mé... (1921) + Agitace E. A. na 
českém venkově na jaře 1849, Časopis pro dějiny 
venkova 1922 + Arnoldův Žižka, NL 1924, č. 275; 
H. Traub in Květnové spiknutí v Čechách r. 1849 
(1929); Z. Šamberger: E. A., radikální demokrat z r. 
1848, Sborník archívních prací archívu min. vnitra 
1951; K. Kosík: Politické názory E. A., Filoz. časopis 
1953; Z. Šamberger: Radikální demokrat E. A., jeho 
význam a dílo, in E. A.: Sebrané spisy (1954); K. Ko
sík in Česká radikální demokracie (1958).

kh

Emil Aschenbrenner
* 1836 Jičín
† ?
Dramatik, autor veršů a deklamovánek; psal nebo 
volně podle cizích předloh zpracovával nenáročné 
veselohry.

Bližší data narození a úmrtí E. A. nejsou zná
ma. Působil v Jičíně, kde také 1868 založil sou
kromou divadelní školu pro ochotníky.

E. A. napsal řadu veseloher a frašek i něko
lik dramatických obrazů ze života. Marně se 
s nimi pokoušel proniknout na profesionální 
české scény a jen menší část z nich vyšla na 
přelomu 60. a 70. let 19. stol, tiskem (v Diva
delním ochotníku, v Divadelní bibliotéce 
a v Nových divadelních hrách). Znakem těchto 
her, vyrůstajících z pokleslé tradice obrozen- 
ského divadla a zasazených zpravidla do stat- 
kářského prostředí, je šťastné rozpletení kon
venčních milostných zápletek zauzlujících se 
kolem různých záměn osob, dopisů a jiných 
rekvizit nebo nečekaně se vyvinuvších situací 
(objevení se manželky v nestřeženou chvíli 
apod.). Jediná autorova básnická sbírka obsa
huje vedle rétorických vlasteneckých veršů 
a veršů intimních i několik pokusů o žertovné 
deklamovánky v dosti triviálním duchu.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. Thalia (příloha, 1868); Nový 
besedník (1869). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Básně (1868); 
Hledá se kuchař a sekretář (D 1869); Souboj (D 
1869); Šibřinky (D 1869); Za nevěstou (D podle hu
moresky A. Gallata, 1872). — Volné překlady 
a úpravy div. her: B. K: Dobrou noc, Růženko! 
(1867); A. Bergen: Z okna do okna (1868); K. E. (El- 
mar): Zapomenutá píseň (1868); A. Berla: Masopust- 
ní večeře (1869).

zp

Athenaeum
1883-1893

Časopis pečující o rozvoj původní české vědecké 
práce; obnovením sporů a doklady o nepravost' 
RKZ v rozhodné míře ovlivnil soud veřejnosti 
o těchto falzech.

Podtitul: Listy pro literaturu a kritiku vědeckou. — 
Redaktor: 1883 — 88 (roč. 1—5) T. G. Masaryk; 
1888 — 93 (roč. 6 —10) J. Kaizl. Z toho 1883 — 86 (roč. 
1—3) s redaktory pro jednotlivé obory: teologie K. 
Borový, právo a státní vědy A. Bráf, medicína E. 
Maixner, filozofie A. Seydler, technické vědy K.
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Athenaeum

Preis a A. Vávra; 1886/87 (roč. 4) „za spoluúčasti čel
nějších spisovatelů“ a 1892/93 (roč. 10) „za pomoci 
F. Drtiny“. — Vydavatel a nakladatel: 1883 — 86 
(roč. 1 — 3) J. Otto; 1886 — 88 (roč. 4 — 5) vlastním ná
kladem T. G. Masaryk (nakladatel po rukopisných 
bojích odepřel další spolupráci); 1888 — 91 (roč. 
6—8) vlastním nákladem J. Kaizl, 1891 —93 (roč. 9 — 
10) J. R. Vilímek. Vesměs Praha. — Periodicita: mě
síčník vycházející od října do července s dvouměsíč
ní letní přestávkou. V červenci 1893 zastaven s pou
kazem na to, že bude vydáván v nové formě; místo 
něho ještě téhož roku začala vycházet Naše doba. 
— Přílohy: od 6. č. 1884/85 (roč. 2) do konce 3. roč. 
(1886) Československá bibliografie A. J. Urbánka 
(leden 1885-duben 1886) a od 2. č. 1887/88 (roč. 5) 
po tři měsíce znovu pod titulem Bibliografie a Česká 
bibliografie.

A. vzniklo po osamostatnění pražské české 
univerzity (1882) z potřeby podpořit rozvoj 
české vědy seznamováním s vědeckou prací 
domácí i cizí a pěstováním původní literatury 
a kritického myšlení. Podle tohoto programu 
(formulován v 1. č. 1. roč.) vyplňovaly časopis 
původní stati a zejména velké množství recen
zí a zpráv ze všech oborů vědecké práce: 1. 
roč. vytvářely takřka jen tyto informativní 
články, ve 2. roč. přibylo samostatných prací 
a úvah. Významná byla zvláště diskuse vyvo
laná Masarykovým článkem Jak zvelebovati 
naši literaturu naukovou (A. Rezek, A. Seydler, 
J. Goll), jež vyústila v 5. roč. v konkrétní, ale 
neuskutečněný návrh založit Matici vědeckou, 
pečující o překlady vědeckých prací a zajišťu
jící jejich odbyt. Rozvíjející se diskusi odsunul 
do pozadí zásadní spor o pravost RKZ, který 
měl značný význam pro proměnu vztahu čes
kého veřejného i politického života k vědec
kému poznání a kterým A. podstatně zasáhlo 
i do dějin české literatury. Spor vyvolal článek 
filologa J. Gebauera v 5. č. 3. roč. (únor 1886) 
Potřeba dalších zkoušek RKZ; G. jako odbor
ník na starou češtinu v něm vyjádřil některé 
pochybnosti, zejména poukázal na četné od
chylky RKZ od jazyka jiných staročeských 
památek, a naopak na shody s jazykem ruko
pisů, které již byly prokazatelně shledány jako 
padělky, a žádal nové paleografické a chemic
ké zkoušky. V témže čísle otiskl Masaryk list 
Gebauerovi, v němž ho žádal o vystoupení, 
otevřeně vyjádřil nevíru v pravost RKZ a za
útočil na autoritářství českého veřejného živo
ta, které si pod rouškou vlastenectví osobuje 
právo rozhodovat o vnitřních záležitostech 

vědy. Masaryk pak rozvinul svou představu 
o možnostech jednotlivých oborů v dalším 
zkoumání RKZ; hlavní důraz přitom položil 
na jazykovědu. Spor o otázku, která zaujímala 
významné místo v národním životě a poutala 
nejširší laické kruhy (ještě v 2. polovině 70. let 
byli mocensky umlčeni A. Vašek a A. V. Šem- 
bera, kteří vystoupili s vědeckými pochybnost
mi v otázce RKZ), přerostl v zápas mladé čes
ké vědy s konzervativním nacionalismem a je
ho žurnalistikou, stal se bojem o vyvrácení je
ho protektorství nad českou vědou. Po pět let 
přinášelo A., které stálo v zápase téměř osa
moceno, z různých vědních oborů doklady 
o novodobém původu RKZ a vyvracelo ná
mitky i útoky protivníků (J. Jireček, M. Hatta- 
la, F. X. Prusík, F. Bačkovský, J. Kalousek, J. L. 
Píč, J. Ošťádal, J. Stoklasa, J. M. Černý, A. 
Truhlář, A. Patera, F. Tadra, V. Piskáček, V. V. 
Tomek, I. B. Mašek aj.). I když se v této etapě 
poznání nevyřešily všechny sporné otázky, pro 
převážnou část české vědy se RKZ staly histo
rickou památkou ze začátku 19. stol. Vedle J. 
Gebauera, na jehož filologických argumen
tech ležela hlavní tíha sporu, a vedle T. G. Ma
saryka, který se uplatnil především jako socio
logický a estetický analytik RKZ a jako pole
mik, do bojů na stránkách A. zasáhli literární 
historikové-bohemisté J. Truhlář, J. Vlček a K.
I. Černý (hlavně srovnáváním RKZ s novější
mi díly české literatury z počátku 19. stol., J. 
Vlček i literárněhistorickým rozborem RKZ), 
germanista A. Kraus, filolog, literární historik 
a etnograf J. Polívka (osobní jména v RKZ), 
historici J. Goll (historický rozbor RKZ), J. 
Vančura, J. Peisker a J. Pekař, klasický filolog
J. Král, matematik a fyzik A. Seydler (počet 
pravděpodobnosti v přítomném sporu), estetik 
O. Hostinský a filolog M. Opatrný. — K vývoji 
české literatury a zejména literární historie 
přispělo A. také kritickými recenzemi původ
ních literárněhistorických prací a edic starší 
české literatury. Autory těchto posudků 
a článků byli mj.: V. Flajšhans, J. Goll, O. Ho
stinský, J. Jakubec, A. Kraus, T. G. Masaryk, J. 
J. Mýcěnín (= K. I. Černý), F. Pastrnek, V. Ti- 
lle, J. Vančura, J. Zubatý.

LITERATURA: Z. Nejedlý in T. G. Masaryk 
4 (1937); J. Koplík: A. v českém kulturním a spole
čenském životě, in K tradicím moderní české kritiky, 
AUP Olomouc 1970.
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Audy

Atlantis
1928-1948

Edice krásných knih, kterou vydával v Brně J. V. Po
jen

Úsilí J. V. Pojera (15. 1. 1900 - 18. 2. 1984, 
Brno) navazovalo na myšlenky a snahy, jež se 
u nás hlásily od přelomu století v činnosti ně
kterých bibliofilů, výtvarníků a vydavatelů. P. 
studoval gymnázium v Jihlavě (1911 — 12) 
a Brně (mat. 1919), poté lékařskou a 1923 — 26 
právnickou fakultu, od seznámení s B. Reyn- 
kem a J. Florianem na začátku 20. let se však 
věnoval především soukromému studiu litera
tury. Jako úředník byl v Brně zaměstnán od 
1926 u poštovní spořitelny, od 1928 u Vše
obecného penzijního ústavu, 1948 odešel do 
invalidního důchodu.

V edici A. nešel J. V. Pojer vysloveně biblio
filskou cestou drobných krásných tisků, ale dů
sledně usiloval o to, aby dal čtenářům do ru
kou vybraná literární díla v ušlechtilé typogra
fické a výtvarné úpravě. Za dvacet roků vyšlo 
v edici A. celkem 76 titulů (kromě toho vydal J. 
V. P. ještě několik soukromých tisků). Většinu 
tvořily překlady ze starší i soudobé literatury 
francouzské (J. A. Barbey ďAurevilly, G. Ber- 
nanos, A. Bertrand, L. Bloy, A. le Braz, P. Clau- 
del, J. Giono, V. Hugo, F. Jammes, M. Jouhan- 
deau, C. Mayran, H. Pourrat, M. Schwob, 
Stendhal), anglické (T. Hardy, N. Hawthorne, 
R. L. Stevenson, W. B. Yeats), německé (L. v. 
Beethoven, E. Mörike, R. M. Rilke, A. Stifter), 
španělské (V. Garcia Calderón, Ortega y Gas- 
set, A. Reyes, M. de Unamuno, A. de Villegas), 
výrazně však byla zastoupena i díla z písem
nictví antického, orientálního, vyšel zde epos 
Gilgameš, keltské pověsti aj. Ojediněle se ob
jevily i tituly z české literatury (J. Durych, V. 
Dyk, O. Fischer, A. Trýb, a zejména vynikající 
vydání Erbenovy Kytice s kresbami A. Pro
cházky a s textem kaligrafovaným O. Menhar- 
tem). Mnohé z vydaných titulů měly v své do
bě objevnou cenu. Pro A. pracovaly většinou 
menší venkovské tiskárny (Kryl a Scotti v No
vém Jičíně, K. Kryl v Kroměříži, dále tiskárny 
ve Vyškově, Prostějově, Hranicích, Turnově, 
Pardubicích), později i velké tiskárny v Praze 
a Brně. Knihy vycházely většinou v poměrně 
nízkých nákladech (150—350 výtisků), posled
ní svazky nákladem 1 000 výtisků. Ke stálému 

okruhu překladatelů a spolupracovníků edice 
patřili zejména P. Eisner, J. Franke-Skalický, J. 
Heyduk, H. Jelínek, O. Reindl, V. Renč, B. Rey- 
nek, F. Stiebitz, Z. Šmíd, J. Vilikovský aj. Svaz
ky edice A. se vyznačují vysokou výtvarnou 
úrovní, o niž se zasloužili přední typografové 
a výtvarníci meziválečného období. Hlavní 
podíl měli zejména B. Lacina, O. Menhart, A. 
Procházka, F. Vik, vedle nich se na typografic
ké úpravě a výtvarném doprovodu podíleli 
i mnozí další umělci jako J. Benda, P. Dillinger, 
F. Doubrava, M. Florian, F. Foltýn, J. Konů- 
pek, B. Reynek, A. Strnadel, Toyen, V. Zik
mund aj. Edice A. znamenala významný přínos 
v péči o obsahovou a výtvarnou úroveň české 
knihy a už v své době se jí dostalo uznalého 
ocenění.

LITERATURA: R. (B. Václavek): Edice A., Index 
1931, s. 79; J. Ort (P. Eisner): Před třicátým svazkem, 
LidN 6. 4. 1936; J. Machoň: Do osmé desítky, Svob. 
noviny 21. 12. 1947; B. Reynek: Začátky edice A., 
Lid. demokracie 2. 7. 1967; M. Tmé: A., Rovnost 6. 
12. 1969; F. Franc: Brněnská A., Sborník k 100. výro
čí založení Moravského uměleckoprůmyslového 
muzea v Brně (1973); B. Novák: J. V. Pojer pěta- 
sedmdesátníkem, Zprávy Spolku čes. bibliofilů 1975; 
J. V. Pojer: Jak jsem vydával knihy, sb. Strahovská 
knihovna 1974 (1978).

os

Oldřich Audy
* i 6. 4. 1911 Žebětín (Brno-Ž.)

Prozaik, básník, literární teoretik v oblasti literatury 
pro mládež a literární výchovy, pořadatel výborů 
a čítanek, autor rozhlasových her a pásem pro mlá
dež.

Podepisoval se též R. O. Audy. Syn zedníka 
a tovární dělnice. Od 1923 studoval na reál, 
gymnáziu na Starém Brně, kde jej učili B. Vác
lavek, J. John a J. Tvrdý. Po dvou letech ze so
ciálních důvodů přešel na měšťanskou školu 
a vyučil se zedníkem. 1928 vstoupil na učitel
ský ústav v Brně, kde na něho zapůsobili lite
rární historik J. Staněk, malíř B. Krs a hudební 
pedagog F. Scháfer. Po maturitě (1932) učil na 
obecných školách v Tovačově (1932—33) 
a v Hrabyni u Opavy (1933—34) a na měšťan
ských Školách v Brně (1934—45); 1938 se ože
nil. 1936—39 studoval češtinu a filozofii na fi- 
loz. fakultě, 1946 — 50 vystudoval při zaměst-
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nání obory čeština, dějepis a občanská výcho
va na pedag. fakultě (doktorát pedagogiky 
1951 prací Metodika literárního čtení a výcho
va k socialistickému vlastenectví}. 1945—58 
působil v brněnské pobočce Výzkumného 
ústavu pedagogického (zprvu jako vedoucí li
terárního oddělení, později oddělení estetické 
výchovy), po ročním vyučování na Vojenské 
akademii A. Zápotockého v Brně přešel 1959 
na pedag. institut, přeměněný 1964 opět na pe
dag. fakultu brněnské univerzity, kde byl 1966 
ustanoven docentem literatury pro děti (habili- 
tace 1964 prací K otázkám jedinečných 
a obecných vlastností umělecké literatury)-, od 
1971 žije v důchodu v Brně. — Od 1931 byl 
členem literární sekce Levé fronty v Brně, 
1932 se podílel na založení a potom na další 
činnosti levicového Volného pedagogického 
sdružení, 1937—40 se účastnil práce Kruhu 
přátel literatury pro mládež (od 1939 pod ná
zvem Sdružení pro výchovu mládeže literatu
rou a uměním); 1940—47 byl externím redak
torem nakladatelství dr. K. Kolářové v Praze. 
Po 1945 se podílel na zakládání a budování 
Výzkumného ústavu pedagogického, loutko
vého divadla Radost, Sdružení moravských 
spisovatelů, Svazu čs. spisovatelů, Státního na
kladatelství dětské knihy, vykonal mnoho 
přednášek o kulturní politice, vědě a umění. 
Od 1957 podniká prázdninové cesty po vý
chodní, jižní a západní Evropě. 1963 byl jme
nován zasloužilým učitelem.

A. debutoval artistními básněmi nočních vi
din a mladistvých žalů, do nichž však zaznívá 
hlas naděje. Historický román Údolí se zvedla, 
usilující vystihnout na osudu tří generací psy
chologickou proměnu člověka mezi gotikou 
a renesancí, kotví tematicky v převratných 
hospodářských a duchovních dějích na švýcar
ském venkově počátkem reformace; s naším 
prostředím je spojen odchodem části novo- 
křtěnců, kteří se dostali do konfliktu s oficiál
ními reformačními proudy, na Moravu. 1939— 
44 psal A. rozhlasové hry pro děti a literární 
pásma. Potom však v jeho činnosti převládlo 
zaměření na teoretickou, kritickou a pořada
telskou práci v oblasti literatury pro mládež 
a na literární výchovu (spolupráce na osno
vách). V publicistice se A. soustředil k otáz
kám uměleckosti literatury pro mládež, k její 
společenské funkci a významu pro individuální 
i světonázorový vývoj dětského čtenáře. V tzv. 
brněnské skupině (F. Tenčík, V. Pazourek, F. 

Holešovský aj.), prosazující od konce 30. let 
hledisko umělecké hodnoty v oblasti tvorby 
pro mládež, sledoval zvláště problém umělec
kého odrazu v tvorbě předních umělců, sé
mantickou stránku výrazových prostředků, 
vnímatelnost estetických kvalit, otázku pravdi
vosti literárního díla a možnosti jeho využití 
ve výchovném a vzdělávacím procesu naší 
školy.

ŠIFRY: -au-, -audi-, -audy-, O. A., ROA (= R. O. Au
dy). ■ PŘÍSPĚVKY in: Blok (příloha, 1947); Cesta 
(1948—49); Host do domu (1958 — 60); Index (1936); 
Komenský (od 1938); List Sdružení mor. spisovatelů 
(1947); sb. Literatura pro mládež 1940 (1940); Litera
tura ve škole (1953—58); Moravěnka (1940—41); 
Pedag. revue (1948); Rovnost (od 1946); sb. Sovětská 
literatura pro děti a mládež ve výchově socialistic
kého člověka (1953); Štěpnice (1946 — 51); Úhor 
(1941—44); Věstník Ústř. spolku jednot učitelských 
v zemi Moravskoslezské, Mor. slez, učitel, Morav
ský učitel (1936—40; od 1938 příspěvky v příloze Li
teratura pro mládež); VPS (leták Volného pedagog, 
sdružení, 1937); Zlatý máj (1972). ■ KNIŽNĚ. Bele- 
Zrá.Hlas (BB 1932); Údolí se zvedla (R 1947). - Os
tatní práce (učební pomůcky): Jan Neruda v obra
zech (1951, se Z. Horalem a F. V. Křížem); S. K. 
Neumann v obrazech (1952); Co číst ze světových li
teratur (1959, interní tisk Voj. akademie A. Zápotoc
kého). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: M. Pujmanová: 
Mír, chceme mír (výbor pro ml., 1950); Pomněnky 
našeho domova (výbor z lid. poezie a čes. klasiků 
pro ml., 1956, s jinými). — S různými spolupracovní
ky sestavil 1949 — 59 řadu čítanek pro 5., 8. a 9. tř. 
ZDŠ a 2. tř. gymnázií a středních škol. ■ REDIGO
VAL sborníky: Život teprve začíná (1944, s F. Hole
šovským), Jarní (PP pro ml., 1946, s F. Holešov
ským). ■

LITERATURA: V. H. (Z. Kalista): ref. Hlas, Lu
mír 1931/32; ■ ref. Údolí se zvedla: J. H. (Hrabák), 
List Sdružení mor. spisovatelů 1947/48; cd (J. Hra
bák), Rovnost 27. 1. 1948; J. Machoň, Svob. noviny 
18. 2. 1948; rk (R. Konečný), Čin (Brno) 14. 5. 1948; F. 
Hampl, Kult, politika 1947/48, č. 35; J. Linhart, KM 
1948, s. 140—142 ■; M. Koukalová: Klasikové naší 
a sovětské literatury v obrazech, Literatura ve škole 
1953.
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Antonín Augusta

Působnost 1852—1863

Knihtiskárna a nakladatelství v Litomyšli.

V domě, který 1852 získal A. A. (* 12. 4. 1832 
Nehvizdy), byla knihtiskárna již 1503. Bezpro
středními předchůdci A. zde byli V. a J. Tureč- 
kové (od 1776) a A. tchán F. Berger (který vy
dával Tyla, Rettigovou, Hýbla aj.). A. sám ne
byl vyučený tiskař a jeho tiskárnu vedl J. Jeřá
bek z pražské tiskařské rodiny. A. tiskl zpočát
ku literaturu náboženskou; dodávky pro vo
jenské posádky v Brně, Pešti a Krakově mu 
zajistily pravidelnější příjmy, takže mohl tis
kárnu vybavit modernějšími stroji. Koncem 
50. let dal svůj podnik do služeb vzmáhající se 
české literatury, zřídil pobočný závod v Praze 
(v Kolovratské ulici, dnešní Příkopy), ale za
čátkem 60. let se rozešel s rodinou, odešel 
(1863) do Ameriky, kde žil pod přijatým jmé
nem Elsner a kde záhy zemřel (17. 8. 1866 Jef- 
ferson City ve státě Missouri).

Jméno v českém literárním světě si A. získal 
především vydáváním časopisu Obrazy života 
a pokusem o vydání sebraných spisů B. Něm
cové. Vydával i jednotlivá díla autorů součas
ných i starších a také díla naučná a učebnice.

SOUBORNÉ VYDÁNÍ: Sebrané spisy B. Němcové 
(1862-63, 8 sv.). ■ Z OSTATNÍ PRODUKCE. 
Beletrie:]. Neruda: Francesca di Rimini (1860); J. V. 
Jahn: Kateřina z Pernštýna (1861); J. A. Komenský: 
Labyrint světa (1862); V. Hálek: Král Rudolf (1862); 
Český zpěvák. Sbírka národních českých písní 
(1863); Zábavné pohádky (1863). — Naučná literatu
ra: J. Krejčí: Geologie (1860); A. Vysoký: Materiál 
k slovníku technologickému (1861); A. K. Madiera: 
Rukověť slovesnosti (1863); V. Zikmund: Skladba 
jazyka českého (1863). ■ PERIODIKA: Obrazy ži
vota (1860—62, red. J. Neruda, od 1861 J. V. Jahn); 
Hlas z Litomyšle. Týdeník pro vážnější zábavu... 
(1861); Letopisy hospodářské a kalendář... na rok 
1861; Pěstoun moravský (1862, red. A. K. Viták); Ka
lendář obrázkový na rok 1863. ■

LITERATURA: ]. Štěpánek: Knihtiskárna lito- 
myšlská do roku 1863 a spisy české v ní tištěné, Vý
roční zpráva reálky litomyšlské 1877/1878; Z. Neje
dlý in Litomyšl (1934) -I- in Litomyšl 2 (1954); E. 
Freyová: A. Á. — první vydavatel Sebraných spisů 
B. Němcové, Vlastivědný sborník Pardubický kraj 
1959; J. Štusák: A. A., knihtiskař a nakladatel, Vlasti
vědná ročenka okr. archívu v Blansku 1968.

rh

Jan Augusta
* 1500 Praha
† 13. 1. 1572 Mladá Boleslav

Biskup a teolog jednoty bratrské.

V otcově pražské dílně se vyučil kloboučnic
kému řemeslu (proto mu někteří pozdější od
půrci dávali přezdívku Jan Kloboučník, obsa
hující narážku na jeho nevelké vzdělání). Byl 
vychován v utrakvistické rodině, od mládí se 
rád účastnil kázání a čítal spisy Husovy a Ma
těje z Janova. Věroučný rámec a mravní praxe 
utrakvistické církve ho neuspokojovaly, 
a když se dověděl o jednotě bratrské, odešel 
do Mladé Boleslavi, tehdejšího bratrského 
centra, kde se stal asi 1524 členem jednoty. 
Pod vedením bratra Lukáše si zde osvojil po
třebné vzdělání, naučil se i latinsky. Kněžské 
ordinace dosáhl 1531 a stal se správcem bra
trského sboru v Benátkách n. Jiz. Už 1532 byl 
ustanoven správcem sboru v druhém význam
ném centru jednoty, v Litomyšli, téhož roku 
byl zvolen do Úzké rady a současně biskupem 
vedle J. Roha, Macha Siónského a M. Michal
ce. Ve své činnosti usiloval o vymanění jedno
ty z izolace a snažil se o její sblížení s luter- 
stvím, ale nepříznivé politické poměry i nepo
chopení ve vlastní církvi jeho úsilí mařily. Po 
neúspěchu protihabsburského odboje českých 
stavů byl 1548 zatčen a do 1564 vězněn na 
Křivoklátě (jeho tehdejší osudy později vypsal 
spoluvězeň J. Bílek). Přemlouván, aby se zřekl 
jednoty — byla to podmínka jeho propuštění 
z vazby —, přihlásil se k církvi podobojí, kte
rou ovšem chápal univerzálně i programově 
jako církev všech evropských evangelíků. Bra
trskou synodou byl 1561 za to ostře odsouzen. 
Po návratu z vězení se však s jednotou smířil 
a byly mu vráceny i dřívější hodnosti.

Literární tvorbu spojil A., stejně jako jeho 
učitel Lukáš, s církví. Na rozdíl od Lukáše vy
stupuje v jeho spisech (psaných česky) do po
předí snaha autoritativně rozhodovat ve vnitř
ních věcech i v politice jednoty. Výrazem jeho 
polemik s utrakvisty je Pře Jana Augusty 
a kněžstva kališného (1543), projevem sporů 
s vedením jednoty je Summovník, jímž chtěl 
proměnit její dosavadní liturgický řád. Nejdů
ležitějším dílem A., sepsaným ve vězení, je 
Umění práce díla Páně služebného (1550), 
obecně přijaté bratřími jako teorie církevní
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činnosti pro duchovní. Ve všech A. spisech 
proniká jeho řečnické nadání v podobě prvků 
kazatelské rétoriky, jimiž posiluje váhu svých 
názorů a současně své projevy stylově oboha
cuje. A. se zasloužil také o duchovní zpěv jak 
řadou vlastních písní, tak účastí na vydání bra
trského zpěvníku Písně chval božských (1541) 
pod redakcí Rohovou. Ve vězení sestavil i Re
gistrum (rejstřík) piesní(1558). Ještě před kon
cem života usiloval znovu marně o spojení 
jednoty s církví podobojí spisem Instrukcí 
k reformaci utrakvistické konsistoře (1571). 
Teprve další vývoj, který nedlouho po jeho 
smrti vyvrcholil v České konfesi (1575), dal to
muto Augustovu usilování za pravdu.

RUKOPISNĚ: Kázání o stavu manželském, ... se
psané k... panu Kundrátovi z Krajku (1535); Sum- 
movník (po 1555); Registrum piesní (1558); Písně br. 
Jana Augusty, kteréž dělal u vězení (1562). ■ KNIŽ
NĚ: Rozmlouvanie jednoho muže učeného, čest 
a rozkoš světa... milujícieho, druhého neučeného, 
ačkoli sedlského, však Boha a spasenie znajícího 
člověka (Ml. Boleslav 1532); Kniežka ... bez titu
le ... o tomto: jest-li to pravda, by to člověk jistotně 
věděti mohl, že spasen bude (Litomyšl 1534); Káza- 
nie o ustavení na biskupstvie sv. Matěje miesto Jidá
še (Litomyšl, b. d., asi 1540); Ohlášenie a ozvánie Ja
na Augusty proti... knížce... kněze Petra, faráře 
v Zásadí u Litoměřic (Litomyšl 1541); Pře Jana Au
gusty a kněžstva kališného (1543); Svědectvie po
božné o ... paní Justině z Kunstatu ... učiněné ... při 
pohřebu jejím (Litomyšl 1544); O vyobcování dvou 
osob hřiešných ze sboru litomyšlského (Litomyšl 
1544); Umění práce díla Páně služebného (b. d., asi 
Prostějov 1*550). ■ EDICE: Umění práce díla Páně 
služebného (ed. F. Bednář), Věstník KČSN 1941. — 
Ukázky: in A. Molnár: Českobratrská výchova před 
Komenským (1956). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 845-857. I LITE
RATURA: J. Bidlo in Jednota bratrská v prvním vy
hnanství 1 (1900); F. Bednář in J. Bílek: J. A. v letech 
samoty (1942); K. Beránek: K pobytu J. Augusty 
u jezuitů r. 1561, LF 1960.
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Jan Maria Augusta
* 16. 8. 1897 Praha
† 3. 10. 1939 Praha

Básník, prozaik a dramatik, pozdní pokračovatel 
tradic české dekadence a symbolismu. Překladatel 
ž francouzštiny, umělecký historik a kritik, redaktor 
a bibliofil.

VI. jm. Václav A.; studoval gymnázium a filoz. 
fakultu UK v Praze (disertace: Konstrukce 
a kritika Nietzscheovy estetiky, 1921). Jeho 
všestranná estetická orientace ho vedla ke kri
tickému a referentskému zájmu o hudbu, vý- 
tvarnictví i literaturu. Ještě za studií 
(1917 — 20) působil jako referent Hudební re
vue a jako redaktor Dalibora (1919), kritické 
referáty tiskl v Moderní revui a v Kmeni. Po 
doktorátu pokračoval v redaktorské práci 
zpravidla krátkodobého rázu (Knihomol, Na
še kniha aj.), a publikoval kritické referáty 
a odborné studie v Díle, Lumíru aj. Nejsou
stavněji se zabýval knižní kulturou; grafické 
stránce a celkovému vzhledu knihy věnoval 
řadu studií a článků. Pro sběratele amatéry 
sepsal Rukověť sběratelovu, v níž spolu s po
učením o hodnotě sbíraných předmětů podal 
i praktické rady k pořádání sbírek. Na začátku 
20. let se pokoušel i o svéráznou politickou ak
tivitu směřující k „obrodě“ veřejného života na 
monarchistickém principu v tzv. Lize svobod
ných, která měla své pokračování v krátkode- 
chých časopisech Výzva červenobílých a Svo
boda, jež redigoval. Byl místopředsedou Na
poleonské společnosti.

Literární dílo J. M. A. bylo silně poznamená
no jeho filozofickým a estetickým vzděláním 
a přežívajícími zbytky kulturního klimatu 
z konce století. Působení Nietzscheových ná
zorů na umění ve spojení s vlivy dekadence 
a symbolismu se odrazilo v meditativním rázu 
jeho odvozené lyriky, v níž formou rozmluv 
reflektoval o životě, lásce a bohu. V jediném 
(historicko-psychologickém) dramatu se poku
sil zachytit tragiku vnitřně rozeklané duše po
sledního Přemyslovce Václava IIL, postavené
ho v raném mládí před nezvladatelné státnické 
úkoly. V románu Kterési květnové noci se au
tor snažil vyřešit konflikt chladné racionality 
s citovostí. Předvádí ho na milostném příběhu 
skeptického filozofa, ale také v obsáhlých dis
putacích postav i v pseudolyrických promlu-
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vách autora, oslavujících sílu lásky a umění; 
obojí podstatně přispělo k estétské umělosti 
díla. Knižně strojeného jazyka využil A. ve 
svých překladech Chateaubrianda a Bernardi- 
na de Saint-Pierre k vystižení archaických rysů 
jejich děl. Z odborných prací si zaslouží zmín
ku studie o J. V. Myslbekovi (Dílo 1922) a o Ju
liu Zeyerovi.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dluhoš, Isqui, Jiří Úhoř, 
Netušil, Otakar Černý; A., A. J. M. A., CC, O. Č., -sta, 
V. M. A. ■ PŘÍSPĚVKY m.Apollón (1923); Besedy 
lidu (1916-17); Cesta (od 1927); Čes. svět (1917); 
Dalibor (1919); Dílo (1922); Hudební revue (od
1917) ; Kmen (od 1917); Knihomil (1917); Knihomol 
(1921); Lumír (od 1918); Moderní revue (od 1916); 
sb. Napoleon (1932); Národ (1917); Naše kniha 
(1928 — 29); Pramen (od 1925); Rozpravy Aventina 
(od 1925); Samostatnost (od 1928); Světozor (od 
1915); Svoboda (1923); Topičův sborník (od 1917); 
Tribuna (od 1928); Výzva červenobílých (J923); Ze
mě (1926); Zvon (od 1925). ■ KNIŽNÉ. Beletrie 
a práce o literatuře: Mystika Julia Zeyera (studie,
1918) ; Hovory poutníkovy (BB 1921); Západ (D 
1928); Kterési květnové noci (R 1932). — Překlady: 
F. A. R. Chateaubriand: René a Atala (1918); J. H. 
Bernardin de Saint-Pierre: Paul a Virginie (1925). — 
Ostatní práce: Český leták (polit, úvahy, 1919); Pře
smutná píseň o Rukověti sběratele (verš, propag. 
prospekt, 1927); Rukověť sběratelova (1927). I RE
DIGOVAL časopisy: Dalibor (1919), Výzva červe
nobílých (1923), Svoboda (1923), Knihomol (1926, 
s L. Bradáčem), Naše kniha (1. 9. 1928-31. 12. 1929); 
sborník: Napoleon (1932); knižnice: Knihovna Ligy 
svobody (1919), Bibliotéka knihomola (1927). ■

LITERATURA: A. P. (Procházka): Circulus vitio- 
sus (o Českém letáku), Mod. revue 1920; J. K—K ZE 
L. (J. Karásek): ref. Hovory poutníkovy, Mod. revue 
1922, s. 137; A. N. (Novák): Tři knihy básní, LidN 8. 
1. 1922; J. Knap: Z české poezie dekadentní, Pramen 
1922; ■ ref. Paul a Virginie: J. O. Novotný, Cesta 
1925; Š. J. (Jež), Lumír 1925 ■; vz (V. Zelenka): ref. 
Kterési květnové noci, Zvon 1932.

zp

Josef Augusta
* 17. 3. 1903 Boskovice
† 4. 2. 1968 Praha

Literárně činný paleontolog; odborný a populárně- 
vědný spisovatel a beletrista pro mládež, situující 
své povídky do pravěku.

Gymnázium vystudoval A. v rodišti (mat. 
1922), pak studoval na Masarykově univerzitě 
v Brně paleontologii, geologii a zeměpis (dok
torát přírodních věd 1926). Už 1924 byl jme
nován asistentem univerzitního geologického 
ústavu, kde působil do 1931. Dva roky učil na 
měšťanské škole v Olešnici na Moravě (u By
střice nad Pernštejnem). 1933—46 pracoval 
v Geologicko-paleontologickém ústavu UK 
v Praze (v době uzavření vysokých škol za 
okupace ve Stát, geologickém ústavu). 1946 
byl jmenován profesorem paleontologie UK, 
od 1959 až do své smrti zde vedl katedru 
paleontologie. Věnoval se též činnosti popula
rizační a muzeologické, byl vědeckým porad
cem filmu K. Zemana Cesta do pravěku.

Povídky J. A., určené především mládeži, 
podávají výseky z pravěkého živočišného 
a rostlinného života i z vývoje člověka od ne
andrtálce po druh homo sapiens. Beletristicky 
rekonstruují jednoduché příběhy, jak je napo
vídají dochované nálezy. Vypravěčské nadání, 
dramatické vidění a schopnost sugestivní 
zkratky jsou drženy v mezích ověřitelných 
faktů a vedeny záměrem popularizačním. Na 
druhé straně jeho populárně naučné knihy ob
sahují beletrizované pasáže. Adekvátní sou
částí A. próz jsou ilustrace Z. Buriana, vytvá
řené pod spisovatelovým odborným vedením.

PŘÍSPĚVKY in: Čteme; Chvilky v přírodě; Mladý 
technik; Naší přírodou; Příroda; Věda a technika 
mládeži; Vesmír; Výběr (populární články). Mimoto 
vědecké příspěvky v odb. časopisech. ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Zavátý život (PP 1941); Divy prasvěta (PP 
1942); Ztracený svět (PP 1948); Z hlubin pravěku 
(PP 1949); Zrození Venuše (PP 1956); — posmrtně: 
U pravěkých lovců (PP 1971). — Vědeckopopulari- 
začnípráce: Draci a obři (1947, s K. Pejmlem); Lovci 
jeskynních medvědů (1947); Pravěké ptactvo (1949); 
Z pradějin tvorstva (1954); Z pradějin člověka 
(1954); Hlubinami pravěku (1956); Opolidé a předli- 
dé (1961). — Ostatnípráce:ÓNod do všeobecné pa
leontologie (1936, s M. Remešem); Pravěcí jelenovití 
(1942); Neandrtálci (1951, s J. Filipem); Lovci mamu-
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tů a sobů (1955, s J. Filipem); Pradějiny koně (1955); 
Z vývojových a kulturních pradějin člověka (1957). 
■

LITERATURA: Z. Fuka: Nové dětské knihy (ref. 
Lovci jeskynních medvědů), Lid. kultura 1947, č. 
51—52; B. Růžička: K padesátinám univ. prof. dr. J. 
A., Přírodověd, sborník Ostravského kraje 1953, č. 
1—2; O. S. (Syrovátka): Knihy dobrodružství (ref. 
Zavátý život), Lid. demokracie 1. 8. 1957; S. Chábe- 
ra: ref. Ztracený svět, Přír. vědy ve škole 1960/61; or: 
Co znamená, když autor zevrubně zná svůj obor 
(ref. Zrození Venuše), LitN 1961, č. 13; Z. Urban, J. 
Kotalík: Na návštěvě u prof. J. A., Čtenář 1961: R. 
Prokop: K šedesátinám prof. dr. J. A., Věstník Ústř. 
ústavu geologického 1963, č. 1; an.: nekrolog, Lid. 
demokracie 7. 2. 1968; M. Tmé: ref. Lovci jeskynních 
medvědů, Komenský 1977/78.

Pb

Stanislav Augusta
* 2. 11. 1915 Pelhřimov

Básník, prozaik a publicista, motivicky výrazně 
orientovaný na rodnou Vysočinu.

Původem z dělnické rodiny. Měšťanskou a od
bornou pokračovací školu vychodil v Pelhři
mově a v Pardubicích. Od 1929 byl továrním 
dělníkem a číšníkem v Pelhřimově, pak krmi
čem dobytka. 1931—35 pracoval jako cukrář
ský a pekařský učeň a tovaryš v Pardubicích; 
oženil se 1936. Po vyučení pekařem byl kame
lotem aj. v Praze, pak zápasníkem a boxerem 
v arénách, na Pelhřimovsku dělníkem v lomu, 
na stavbách silnic apod. Krátce se stal znovu 
pekařským tovaryšem v Pardubicích, později 
opět příležitostným dělníkem na stavbách. Na
posledy pracoval jako dělník na pile v Pelhři
mově. 1941 těžce onemocněl srdeční chorobou 
a po půldruhém roce nemocničního léčení byl 
dán 1943 do invalidního důchodu. Téhož roku 
zastával krátký čas místo knihovníka v Pelhři
mově. 1945 absolvoval stát knihovnický kurs, 
později kurs pro rozhlasové pracovníky. Na 
rok se opět stal knihovníkem, po zhoršení 
zdravotního stavu žil od 1946 v invalidním dů
chodu v Pelhřimově, 1974 se přestěhoval do 
Černošic u Prahy. Spolupracoval s Čs. rozhla

sem (se studii Jihlava a České Budějovice).
Prosté A. verše jsou nepatetickou oslavou 

rodné Vysočiny. Motiv chudé krásy tohoto 
kraje se tu prolíná s motivy chudoby sociální 
a básníkova vlastního hořkého údělu. Faktický 
podklad všech těchto tematických prvků od
haluje autobiografický román Strmá cesta. 
Vzpomínky na chudé dětství a dospívání, na 
zkušenosti z nejrůznějších zaměstnání v době 
první republiky překračují uměním věcné 
zkratky a střídmým lyrismem dokumentární 
založení knihy. — Časopisecky otiskoval A. 
recenze a drobné prózy.

ŠIFRY: s. a., S. A., St. A. ■ PŘÍSPĚVKY in: Červený 
květ (1957); Dar; Hlas Vysočiny; sb. Chvály jižních 
Čech (1973); Jihočes. pravda (od 1960); Jiskra (Jihla
va, od 1948; 1964 Zápisky z dětského domova); Kult, 
noviny (1968); Mateřídouška (1949); Nástup (Pelhři
mov); Palcát (Tábor, od 1945); Pelhřimovské novi
ny; Práce; alm. Prameny (1973); Rovnost (od 1958); 
Rudé právo (od 1977); Týdeník z Českomor. vysoči
ny (od 1942); Zeměděl. noviny. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Chudá milá (BB 1943, přeprac. vyd. 1948); Pěšinou 
samoty (BB 1944); Strmá cesta (R 1946); Poznání 
(BB 1947); Pohádka o stříbrném vrchu Křemešníku 
(B 1958); Živá voda (BB 1981). — Výbor: Zkřehlými 
prsty (výbor z poezie nazvaný Jeřáby a reedice Str
mé cesty, 1973). I USPOŘÁDAL A VYDAL: I nej
více znavená řeka jednou do moře dospěje přece 
(výběr z dopisů P. Bezruče S. A., 1958). ■

LITERATURA: az (A. Závodský): Otřesné svě
dectví (ref. Strmá cesta), Červený květ 1957; J. V. 
Pleva in S. A.: Strmá cesta (1961); Z. Mráz: Básník 
Vysočiny — S. A., Jihočes. pravda 31. 10. 1965; H. 
Brázdová in S. A.: Zkřehlými prsty (1973, s bohatou 
citací z recenzí A. tvorby).

ab

Augustin Olomoucký
* 1467 Olomouc
† 3. 11. 1513 Olomouc

Latinský humanista doby vladislavské.

Pocházel z významné olomoucké rodiny Ká- 
senbrotů, sám však užíval jména Augustinus 
Olomucensis, A. de Olomucz, A. Moravus ne
bo A. Bemus. Když jeho otec, zámožný kožiš-
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Augustin Olomoucký

nik Jiljí K., záhy zemřel, pečoval o výchovu A. 
strýc z matčiny strany, olomoucký kanovník 
Ondřej Ctiborův (Andreas Ctiborii nebo Cti- 
borius); podle toho se soudí, že také A. matka 
byla Češka. Na univerzitní studie byl A. vyslán 
do Krakova, kde se pod vedením Jana z Hlo- 
hova specializoval v oboru matematiky, astro
nomie a astrologie (1486 bakalář, 1488 mistr 
svobodných umění). Strýc jej pak poslal na 
univerzitu do Padovy studovat církevní právo 
(doktorát 1494). Za pobytu v Itálii se A. blíže 
seznámil s humanistickým hnutím přímo v ze
mi jeho vzniku a stal se jeho stoupencem. 1496 
byl přijat do české královské kanceláře v Bu- 
díně, který byl tehdy sídlem dvora Vladislava 
II., a dostal se tak do prostředí, kde byla huma
nistická studia středem zájmu. Působila tam 
řada předních humanistů, kteří založili jako 
výraz společných snah Dunajskou literární 
společnost (Sodalitas litteraria Danubiana). 
Z českých humanistů zde působil B. Hasištejn- 
ský z Lobkovic a královský sekretář J. Šlechta 
ze Všehrd, s nímž se A. zvláště spřátelil. Proto
že se někdy jeho jméno objevuje s přídomkem 
ze Všehrd, je pravděpodobné, že ho J. Šlechta 
přijal k rodovému erbu a titulu. A. postupně 
získával významné hodnosti a prebendy: 1497 
byl jmenován — třebaže nekněz — kanovní
kem brněnské kapituly, 1498 získal ještě hod
nost kapitulního probošta v Olomouci, králov
ského sekretáře a navíc dosáhl po 1506 i pro- 
boštství v Brně. Když odešel 1511 z královské 
kanceláře, vrátil se natrvalo do Olomouce; ve 
svém výstavném domě nashromáždil vzácné 
rukopisy a umělecké sbírky. Vycházel jimi ne
zištně vstříc všem, kdo se zajímali o humanis
tická studia, a sám se těmto studiím věnoval až 
do smrti. Byl pohřben v olomouckém dómu.

A. patří mezi nejvýznačnější postavy první
ho období českého humanismu. Svým vzdělá
ním, rozhledem, šíří svých styků se zahraniční
mi humanisty (H. Balbus, C. Celtis, J. Cuspinia- 
nus aj.) i uznáním, jehož se mu od nich dostá
valo, podobá se nejvíce B. Hasištejnskému. A. 
dochované dílo se ovšem nevyrovná šíři 
a mnohotvárnosti díla Bohuslavova. Odrazem 
krakovských studií A. jsou nepochybně jeho 
dvě pranostiky (na rok 1492 a 1494). Typicky 
humanistickým dílem je příručka De modo 
epistolandi (1495), návod ku psaní listů s ilu
strujícími příklady. S českým prostředím sou
visí polemické spisy proti valdenským (jedno 
tě bratrské), z nichž první (1500) je věnován 

příznivci bratří lékaři Janu Černému, který A. 
léčil. Politickými otázkami se zabývá Antilo- 
gion Guarini etPoggii... (1512), obsahující po
lemiku mezi Poggiem a Guarinem o přednos
tech republikánského a monarchického zříze
ní, reprezentovaných Scipionem a Caesarem, 
která vyznívá ve prospěch republiky. Nejzná
mějším spisem A. je Dialogus in defensionem 
poetices (1493), obhajující v dialogické formě 
básnickou činnost a význam básnictví. A. sám 
byl básník, s jeho lat. verši různých metrických 
útvarů se setkáváme jednak při některých je
ho spisech, jednak ve sbornících vedle skladeb 
jiných autorů. Milostné verše, které podle 
vlastních slov skládal, stejně jako básnická 
oslava Matyáše Korvína, se nedochovaly. A. 
psal humanistickou latinou, některé listy psal 
i česky (Vilémovi z Pernštejna), česky uvádí 
také citáty z bratrských spisů, s nimiž polemi
zuje.
RUKOPISNĚ: Vita sanctorum quinque fratrum.i 
KNIŽNĚ: Doctissimi viri Augustini Bemi Olomu- 
censis ... in annum millesimum quadringentesimum 
nonagesimum secundum pronosticon (Benátky 
1491); Dialogus in defensionem poetices (Benátky 
1493); Prognostikon na rok 1494 (Řím 1494); Augu
stini Moravi De modo epistolandi cum nonnullis 
epistolis... (Benátky 1495); Tractatus de secta Wal- 
densium (Olomouc 1500; znovu, spolu s pokračová
ním A. výpadů proti jednotě a s jeho protibratrský- 
mi listy králi Vladislavovi, ve zvi. sborníku, Lipsko 
1512); Catalogus episcoporum Olomucensium (Ví
deň 1511); Antilogion Guarini et Poggii... (Vídeň 
1512). — Mimoto čes. překlad A. listů in Odpověď 
bratří na dvoje psaní doktora, zvaného Augustinus 
Olomucensis ... králi Vladislavovi II. (1507) a drob
né veršované příspěvky při dílech jiných autorů. I 
EDICE: Augustini Olomucensis episcoporum Olo
mucensium series (Olomouc 1831, ed. F. X. Richter); 
Augustini Olomucensis Dialogus in defensionem po
etices (1948, ed. K. Svoboda). — {Ukázky verš, skla
deb) in K. Hrdina: Ukázky ze středověké a novově
ké latiny (1938). — {Korespondence)', in Archív čes
ký 16 (1897; čes. listy z r. 1506, ed. F. Dvorský); V. 
Prásek: Augustin doktor a Olomučané (čes. listy 
z 1508), ČMM 1902. ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
1 (1966); Knihopis č. 6 546. I LITERATURA: J. 
Truhlář in Humanismus a humanisté v Čechách za 
krále Vladislava II. (1894); V. Prásek: Augustin dok
tor a Olomučané, ČMM 1902; J. V. Šimák: „Series“ 
Augustina O., ČČH 1931; V. Nešpor: O původu mo
ravského humanisty D. Augustina O., ČČH 1932; K. 
Svoboda: Augustina O. Dialog na obranu básnictví, 
LF 1942; Rukověť human. básnictví 1 (1966); viz též 
EDICE.
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AulJosef Aul
* 4. 3. 1894 Jedomělice u Slaného
† 15. 7. 1956 Praha

Prozaik a překladatel z orientálních jazyků.

Pocházel z učitelské rodiny s uvědomělou 
vlasteneckou tradicí. Dětství prožil na různých 
místech ve středních Čechách (Rudná, Vraný 
u Slaného, Slaný), kde jeho otec učiteloval. 
Studoval na reálce v Praze a v Lounech (mat. 
1913, t. r. doplňovací zkouška z latiny na 
Akad. gymnáziu v Praze). V Praze začal 1913 
studovat na lékařské fakultě; v červenci 1914 
nastoupil tříměsíční vojenskou službu v Štýr
ském Hradci, avšak po mobilizaci byl odtud 
v srpnu poslán na ruskou frontu. V bojích 
u Zamošje padl dobrovolně do zajetí a už 
v září 1914 se dostal do zajateckého tábora 
v Ašchábádu (Turkestán). V prosinci prokázal 
před vojenskou komisí v Taškentu lékařské 
znalosti, a byl proto přidělen k lékařské služ
bě. První rok prožil v různých zajateckých tá
borech (Ašchábád, Kaachka, Zlatá horda 
v Hladové stepi), pak byl přidělen jako po
mocný lékař na stavbu bulharské železnice, 
proponované z Kaganu k hranicím Afghánis
tánu: rok působil v Sangi-Sulagu ve stepi Ka- 
rakum, další dva roky v různých oázách (Kat- 
ta-karší, Guzar, Šahrisabz, Amírábád aj.); 1918 
se po krátkém pobytu v Samarkandu a Taš
kentu usadil v Buchaře, kde využil možnosti, 
pokračovat soukromě ve studiu medicíny. Br
zo byl vyzván k provozování lékařské praxe 
a povolán do služeb posledního bucharského 
emíra. 1918 tu také navázal přátelství s mla
dým, později předním revolučním básníkem 
Pajravem Sulajmóníní. V době hrozící „svaté 
války“ muslimů proti nevěřícím vydal se A. 
v dubnu 1920 s karavanou na dobrodružnou 
a nebezpečnou, 9 měsíců trvající cestu přes Af
ghánistán a Indii do vlasti. V Praze po dokon
čení lékařských studií (1925), během nichž na
vštěvoval zároveň přednášky z rusistiky 
a orientalistiky na filoz. fakultě, pracoval nej
prve v anatomickém ústavu jako asistent prof. 
Janošíka, z existenčních důvodů však opustil 
zamýšlenou vědeckou dráhu a stal se praktic
kým lékařem nejprve v Modřanech, po šesti 
letech v Praze-Podolí. Po 1945 se věnoval or
ganizaci čs. zdravotnictví a působil jako ředi
tel OÚNZ v různých pražských obvodech.

Svými znalostmi kultury a společenského ži
vota středoasijských národů, kterých dosáhl 
bohatými osobními zkušenostmi i speciálním 
studiem orientalistiky, získal A. uznání i přá
telství předních českých orientalistů (J. Rypka, 
V. Lesný, O. Pertold, F. Lexa).

A. zájem o Střední Asii a východní kultury 
ovlivnil téměř všechnu jeho literární činnost. 
Napsal dvoudílnou knihu o svém pobytu ve 
Střední Asii a o cestě přes Afghánistán, řadu 
článků na toto téma a několik doslovů k pů
vodním knihám i překladům z východního 
prostředí. Napsal dále dva romány: „asijskou 
epopej“ o Čingischánovi, zaměřenou k osobě 
tohoto dobyvatele a k dějinám Asie 13. stol., 
s akcentem na materiál historický, etnografic
ký a literární; z osobních zkušeností, ale také 
ze studia místní krásné a mystické literatury 
vznikl román Dervíš na poušti z bucharského 
prostředí konce 19. stol., postihující tu složi
tost východního člověka, determinovaného 
náboženskými a mravními zákony islámu 
a naukou středoasijských mystiků, i ovzduší 
předrevoluční Buchary. A. psal také povídky 
z lékařského prostředí ve starém Podolí. 
PŘÍSPĚVKY zn; Čas (1913); Lid. noviny (1936-37); 
Nár. listy (T924 — 26); Nár. noviny (Í937); Nár. osvo
bození (1936-37); Nár. politika (1913, 1929); Nár. 
práce (1940); Nové Čechy (1925); Nový svět (1946); 
Nový život (1952 —55); Panoráma (1937—47); Prak
tický lékař (1926); Právo lidu (1937); Sborník 1. sjez
du slovanských geografů a etnografů v Praze (1924); 
sb. Světoběžník (Zlín 1944); Svět sovětů (1952); Ši
rým světem (1924—35); sb. Védánta (1941); Věstník 
věnovaný zájmům porodních asistentek (1937); 
Zdravotnické noviny (1954); Zeměd. noviny. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie.N zemi Tamerlánově a Zarathu- 
štrově (P, 1. Buchara, 1923; 2. Napříč Afghánistá
nem, 1924; 2. díl přeprac. 1947 s tit. Karavanou do 
Indie); Čingischán, bič boží (R 1936); Dervíš na 
poušti (R 1937). — Ostatní práce: Tropická zdravo
věda (1934). I

LITERATURA: J. Kapras: ref. V zemi Tamerlá
nově a Zarathuštrově 1, 2, Čes. revue 1923, 1924; M. 
Majerová: ref. Čingischán, bič boží, LidN 8. 12. 1936; 
Kn (K. Nový): J. A., Panoráma 1937; ■ ref. Dervíš na 
poušti: B. Jedlička, LidN 31. 1. 1936; K. J. Beneš, Pa
noráma 1937; J. Rypka, Panoráma 1941 ■;■ ref. Ka
ravanou do Indie: V. Lesný, Nový Orient 1947, č. 9 — 
10; L. Jandlová, Naše věda 1948/49 ■; J. Rypka: Za 
MUDr. J. A., Nový Orient 1956; L. Vančurová in 
Dvacet šest krásných let (1967); L. Šmíd: Vzpomín
ka na MUDr. J. A., Praktický lékař 1975; J. Bečka: 
Znalec a ctitel Střední Asie MUDr. j. A., Časopis lé
kařů českých 1981.
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Auředníček

Otakar Auředníček
* 27. 9. 1868 Hrazené Rataje (R. nad Sázavou)
† 1. 6. 1947 Praha

Básník, prozaik a překladatel. V lyrice epigon Vrch
lického se sklonem k dekadenci, v próze analytik ni
tra lidí poznamenaných náladami konce století.

VI. jm. O. Ouředníček; studoval nejdříve sou
kromě v Kutné Hoře, poté na Akad. gymnáziu 
(mat. 1888) a na právnické fakultě (promoce 
1894) v Praze. Působil jako železniční úředník 
v Příbrami (1895—96), pak jako koncipista 
pražského ředitelství státních drah a na minis
terstvu státních drah ve Vídni (1896—1910), 
dále jako náměstek ředitele a pak i ředitel 
drah v Terstu (1910—18). Po převratu byl ředi
telem státních drah v Hradci Králové 
(1918 — 27). Na odpočinku žil v Praze.

Dvě sbírky vypjatě subjektivní lyriky O. A. 
obsahují poezii formálně vytříbenou, ale ne
příliš původní (vedle J. Vrchlického následuje 
A. i některé francouzské prokleté básníky). Je
ho verše, ponejvíce obměňující tradiční deka
dentní témata (unavené a churavé duše, osa
mocenost a výlučnost tvůrčího individua, exo
tické přeludy, ničivá či úniková erotika), zauj
mou místy křehkostí obrazů. Do nitra lidí po
znamenaných náladami a nejistotami konce 
století se snaží proniknout i A. prózy z 90. let, 
jež si všímají života bohémy a pražské sme
tánky {Malířské novely, Pseudokontesy a jiné 
novely). Vedle líčení marných vášní a pocitů 
nesmyslnosti života ozývají se tu i tóny spole
čenské kritiky a soucitu s bytostmi sociálně 
vyřazenými; ty však v pozdějších prózách (v 
A. díle je více než třicetiletá přestávka, kdy 
publikoval jen v časopisech) buď mizejí, nebo 
jsou vystřídány sentimentálním gestem. S vý
jimkou pokusu o hlubší psychologickou studii 
{Královna loutek, přepracovaná novela ze 
staršího období) a humorným přídechem za
barvených novel, svědčících o autorově schop
nosti pozorovat život kolem sebe (Veselé chví
le), jsou A. poválečné povídky a romány jen 
řadou obratně vyprávěných líbivých milost
ných příběhů. Chtějí namnoze upoutat i exklu- 
zívností prostředí a postav z měšťácké a aris
tokratické společnosti domácí i kosmopolitní 
{Kameval, román Nejdokonalejší milenec) 
a ocitají se na okraji literatury. Jako překlada
tel se A. soustředil na soudobou literaturu 

francouzskou a italskou, ojediněle též němec
kou (literární studie F. Bleie).

PŘÍSPĚVKY in: Čes. politika; Dámské besedy 
(1883); Hlas národa (1889-90); Jarý věk (1883 — 84); 
Jitřenka (1883 — 90); Nár. listy; Nár. politika; Niva 
(1893—95); Rozhledy (1894-95); Ruch (1886-88); 
Světozor (1890—91); Švanda dudák; Telefon (1891); 
Topičův sborník (1918 — 25); Vesna (1894—96); Zá
bavné listy (1885—93); Zlatá Praha (1890—98); alm. 
Zora (1885); Zvon (1919). I KNIŽNĚ. Beletrie:N&- 
še (1889); Zpívající labutě (BB 1891); Malířské nove
ly (PP b. d., 1892); Pseudokontesy a jiné novely (PP 
1894); Intimní dramata (PP b. d., 1895); Královna 
loutek (PP 1928); Hry lásky (PP 1928); Veselé chvíle 
(PP 1929); Karneval (PP 1929); Nejdokonalejší mile
nec (R 1930); Bloudící srdce (R 1933). — Překlady: 
G. Verga: Eva (b. d., 1889); E. Zola: Dílo (1893); E. 
Feydau: Šílená vášeň (1894); C. Menděs: Rozpustilé 
novelky (1894); J. de la Brěte: Můj strýc a můj farář 
(1925); G. de Maupassant: Slečna Fifi a jiné novely 
(1928); M. Magre: Jed vášně (1929); P. Louýs: Psýché 
(1930); G. Leroux: Muž se sto obličeji (1931); F. Blei: 
Vášně a osudy (1932); P. Reboux: Milostná dobro
družství vévody Richelieu (1932); A. Segre: Agentu
ra Abrahama Lewise (1935). ■

LITERATURA: ■ ref. Verše: H. G. Schauer, Čas 
1889 → Spisy (1917); š- (J. Kuffner), NL 10. 1. 1889; 
-ek, Čas. čes. studentstva 1889 ■ ;■ ref. Malířské no
vely: Beta (A. Procházka), Lit. listy 1893; J. Karásek, 
Niva 1893/94 ■; -ka. (A. Procházka): ref. Pseudo
kontesy a jiné novely, Lit. listy 1894/95; J. Karásek: 
O. A., in Impresionisté a ironikové (1903); -o-: O. A., 
Topičův sborník 1917/18; -och- (F. S. Procházka): 
Spisovatel O. A., Zvon 1927/28; ■ ref. Hry lásky: 
drb. (J. Borecký), Zvon 1927/28; V. Brtník, Venkov 
22. 3. 1928; J. Staněk, Čes. osvěta 1929 ■;■ ref. Krá
lovna loutek: drb. (J. Borecký), Zvon 1928/29; V. Brt
ník, Venkov 10.1.1929 ■;■ ref. Veselé chvíle: drb. (J. 
Borecký), Zvon 1929/30; V. Brtník, Venkov 12. 9. 
1929 ref. Karneval: drb. (J. Borecký), Zvon 
1929/30; V. Brtník, Venkov 8. 11. 1929 ■;■ ref. Nej
dokonalejší milenec: drb. (J. Borecký), Zvon 
1930/31; V. Brtník, Venkov 14. 10. 1930 ■.
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Autrata

František Václav Autrata

* 10. 8. 1872 Křižanovu Velkého Meziříčí
† 28. 8. 1966 Brno

Autor vzpomínkových próz s autobiografickými 
prvky, literární historik, překladatel z němčiny a fi
lolog.

Syn drobného rolníka; po sedmi letech základ
ní školy v rodišti navštěvoval české klasické 
gymnázium v Brně (mat. 1892), krátce (na přá
ní rodičů) teologickou fakultu v Praze, odkud 
po prvním semestru přestoupil na filozof, fa
kultu (obor čeština, němčina). Na studiích se 
živil kondicemi, později též jako soukromý vy
chovatel v Bohušovicích n. Ohří; 1894/95 pro
dělal rok vojenské služby v Tridentu a v Levi- 
cu v dnešní Itálii. Po absolutoriu 1896 učil na 
reálce a pak na obchodní akademii v Prostějo
vě, od 1898 na reálce v Uherském Brodě a od 
1900 na učitelském ústavu v Brně; 1905 — 22 
působil (s přestávkou válečných let, kdy naru
koval) jako ředitel učitelského ústavu v Polské 
(Slezské) Ostravě a 1922—34 jako ředitel 
gymnázia v Litomyšli. Na odpočinku žil nejpr
ve v Brně, 1956—61 v domově důchodců 
v Plavči u Znojma a pak znovu v Brně. Byl 
členem Moravského kola spisovatelů, v mís
tech působiště se účastnil osvětové práce, při
spíval do četných pedagogických časopisů. 
V Ostravě založil a řídil (v českých zemích 
první po Praze) večerní střední školu pro pra
cující a také soukromé dívčí lyceum. — Otec 
autorky cestopisné beletrie Ludmily Uličné 
(nar. 1920).

Svá studentská léta zobrazil A. v autobio
grafických a vzpomínkových prózách s ústřed
ním hrdinou gymnazistou a filozofem Václa
vem Outerkem; vylíčil v nich dobově příznač
né existenční podmínky chudého studenta 
i četné veselé příhody, jež s sebou přináší stu
dentský život; třetí díl vzpomínek (o hrdinově 
učitelském působení), V zemi nevěřících, vyšel 
jen na pokračování v Ostravském deníku. A. 
navázal na tradici realistické prózy 19. stol., 
zejm. vypravěčskou pohodou se sklonem 
k idyle a smyslem pro humor (nejplněji se 
uplatnil v humoresce Profesoři, studenti a ro
diče v Barkalonii). Ze vzpomínek příbuzných 
i pamětníků složil i obraz moudrého slezského 
rolníka, samorostlého filozofa a dramatika 

{Stryk Drastičtí). Jako literární historik shro
máždil A. obsáhlý materiál k vývoji české lite
ratury na Moravě v 19. stol., kdežto jeho práce 
literárněteoretické jsou převážně jen kompila
cemi dosavadních poetik pro potřeby studen
tů. A. je též autorem jazykovědných a pedago
gických příruček a česko-německých slovníků. 
Jako překladatel beletrie se soustředil zejmé
na na klasická díla německé literatury.

PSEUDONYM: Kato Novotný. I PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. slovo; Čteme (1942); Hlasy z Hané (1897 na po- 
kr. prvotina Jak jsme dali syna na studie); Hlídka li
terární; Komenský; Lid. noviny (od 1921); Mor. čí
tanka; Mor. slez, revue (od 191 i); Národ a škola; 
Ostravský deník; Sborník Jana Kárníka (1930); Ven
kov (1941); mimoto příspěvky ve výročních zprá
vách středních škol, na nichž působil (Uherský Brod, 
Brno, Ostrava), a v řadě pedagog, časopisů. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Přehled pí
semnictví českého na Moravě v polovici našeho sto
letí (Prostějov 1898); Přednášky o slovesnosti 
(1902); Dětský ráj (leporelo, 1902); Teoretické zá
klady slovesnosti (1904); Všehochuť (leporelo, 1924); 
Výlety do dětského ráje (PP 1925); Václav Outerek 
na studiích (R 1928); Filozof ská léta Václava Outer- 
ka (R 1934); Stryk Drastich (P 1935); Profesoři, stu
denti a rodiče v Barkalonii (P 1936, pseud. Kato No
votný); Zapadlý osvícenec dr. Jan Melichar (1939); 
Rozpůlená podobizna (D 1947); M. D. Rettigová 
(1948). — Překlady: F. W. Foerster: Životospráva 
(Ostrava 1920) + Škola a charakter (Olomouc 
1929); F. Hebbel: Gyges a jeho prsten (1931); J. N. 
Bouilly: Vodnář (libreto k opeře L. Cherubiniho, 
1932); Píseň o Nibelunzích (1941). — Ostatní práce: 
Uvedení do mluvnice staročeské (1902); Mluvnický 
rozbor vět (1910); Kapesní slovník jazyka českého 
a německého (1913); Kolibří slovník německo-český 
(1913); Pedagogické přehledy (1914); Uvedení do 
německé mluvnice (1914); Slovníček českého pravo
pisu (1922); Rodinná výchova dětí v době předškolní 
po stránce tělesné (1923); Rodinná výchova dětí 
v době předškolní po stránce duševní (1925); Němči
na maličkých (1923); Stručný průvodce po Litomyšli 
(1929); mimoto školní příručky češtiny a němčiny. ■ 
REDIGOVAL časopis: Německé zábavy (7 roč., Os
trava); sborník: Studentská Litomyšl (1923); Katalog 
krajinské výstavy v Litomyšli (1929). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Nejdůležitější školské zákony 
slezské (1907); Slezské zákony školní (1920). ■

LITERATURA: M. Hýsek: Z nových prací o čes
ké literatuře na Moravě, Lid. revue moravskoslezská 
1905; ■ ref. V. Outerek na studiích: A. G. (Grund), 
Rozpravy Aventina 1928/29; V. O. (Osvald), NO 28. 
12. 1928; vz (V. Zika), Zvon 1929 ref. Filozofská 
léta V. Outerka: A. N. (Novák), LidN 17. 12. 1934; 
drb (V. Brtník), Zvon 1935 ■; A. N. (Novák): ref.
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Stryk Drastich, LidN 27. 5.1935; ■ ref. Píseň o Nibe
lunzích: K. P. (Polák), Nár. práce 28. 12. 1941; jsk (J. 
Š. Kvapil), Naše doba 1942 ■.

šv

Avantgarda

1925-1931

Kritický a teoretický časopis mladých komunistic
kých intelektuálů, věnovaný otázkám soudobé poli
tiky (zvi. postavení studentstva) a umění.

Podtitul: 1925—29 (roč. 1—5) Časopis studentů 
a dělníků; 1930/31 (roč. 1 nového číslování) List re
volučních studentů. — Redaktor: 1925—30 (roč. 
1— 6) I. Sekanina s red. radou (členové postupně: V. 
Clementis, J. Fučík, J. Mach, M. Matoušek, P. Rei- 
man, J. Šverma, J. Weil, F. C. Weiskopf, Z. Ančík, Z. 
Kalandra aj.); 1930/31 (roč. 1 nového číslování) Z. 
Kalandra. — Majitel, vydavatel, odpovědný redak
tor: 1925—28 (roč. 1—4) J. Šverma, Praha; 1930/31 
(roč. 1 nového číslování) E. Kubíček, Praha. — Pe
riodicita: měsíčník. 1925—27 (roč. 1—3) v souladu 
s kalendářním rokem (s výjimkou prázdnin), z toho 
roč. 3 nedokončen (vyšla jen 4 čísla do prázdnin); 
1927—30 (roč. 4—6) v souladu se studijním rokem 
na vysokých školách (od října do června), ale nepra
videlně (naposled č. 3—4 leden 1930); 1930/31 (roč. 
1 nového číslování), nedokončen. — Příloha: Die 
Avantgardě (součást roč. 5); Die deutsche Avantgar
dě (součást roč. 6).

Časopis A. vznikl z iniciativy I. Sekaniny, V. 
Clementise a M. Matouška poté, co v létě 1924 
byla úředním zásahem dočasně rozpuštěna 
Kostufra (Komunistická studentská frakce). 
Stal se neoficiálním orgánem komunistické 
strany pro studentstvo, které měl získávat pro 
program revoluční dělnické třídy jako jediné 
skutečné nositelky pokroku. List přesahoval 
svůj „studentský“ program, jemuž přitom ne
zůstával nic dlužen (angažoval se např. i v boji 
o udržení sociálně spravedlivějšího statutu 
Masarykovy koleje, průběžně se zabýval aktu
álními ekonomickými, politickými i kulturními 
problémy studentů), a stal se orgánem socialis
tické a marxistické výchovy mladé inteligence. 
Přinášel fundované rozbory hospodářské, po

litické a kulturní situace u nás a ve světě 
a srovnával ji s poměry v SSSR, jemuž věno
val mimořádnou pozornost. Pranýřoval proje
vy buržoazní demokracie (byl proto postiho
ván cenzurními zásahy), polemizoval s libera
lismem (zvlášť soustředěně s masarykismem) 
i se sociální demokracií. Prosazoval teoreticky 
i prakticky ideje revolučního internacionalis
mu. Spolu s českými autory (jednotlivými člán
ky přispívali do A. též J. Hora, Z. Nejedlý, B. 
Václavek aj.) se na něm podíleli V. Clementis, 
L. Novomeský, F. C. Weiskopf aj., v poslední 
(obnovené) fázi též K. Konrád; některé pří
spěvky vycházely slovenský nebo německy, 
výjimečně i maďarský, úvodník 1. č. 1. roč. vy
šel česky a německy, na titulním listě 4. roč. 
byl podtitul uveden také v němčině a maďar
štině; prvky jazykového internacionalismu by
ly výrazem ideové linie A.

Literatuře věnovala A. od začátku zásadní 
pozornost. Přinesla první příspěvky ke kritice 
českého poetismu (články D. Okáliho, J. Fučí
ka, F. C. Weiskopfa, J. Hory, J. Kabeše-Tábora, 
verše F. Branisíava), aniž ztratila schopnost 
ocenit nejvýznamnější osobnosti a díla před
stavitelů tohoto směru. Z původní tvorby tisk
la jen verše (a to i Biebla, Nezvala, Horu, No- 
vomeského, překlad Majakovského, v originá
le J. R. Bechera, O. Kahnela aj.) a žánry publi
cistické (zejména od F. C. Weiskopfa), syste
maticky však sledovala literaturu v recenzích 
a poznámkách (vedle autorů z řad redakční 
rady se tu uplatňovali V. J. Průša, V. Szpyk, F. 
Soldan, o filmu psali K. Strass a L. Linhart). 
Marxistické stanovisko prosazovala A. i v po
lemických poznámkách na adresu umělecké 
kritiky v soudružských listech; principiálnímu 
kritickému rozboru podrobovala umělecký 
avantgardismus (kromě poetismu rozebírala 
např. Leták syntetismu M 20), a to už v době 
jeho největšího rozmachu. Pro orientaci mladé 
literatury 2. pol. 20. let měla však A. význam 
celým svým obsahem, důrazem na potřebu 
teorie, kritikou historických legend (např. 
o úloze legií v Rusku) i praktickou realizací in
ternacionální spolupráce. Personálně a myš
lenkově představuje A. zároveň organizační 
předstupeň pozdější (ne už studentské) Levé 
fronty (její idea se zrodila už v polovině 20. let 
právě v kruhu A., ale nenalezla tehdy ještě šir
ší ohlas mezi básníky a umělci) a celé antifašis- 
tické kulturní jednoty 30. let. Ve sféře estetiky 
a umělecké kritiky je A. důležitým spojovacím
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článkem mezi obdobím proletářské literatury 
20. let a úsilím o novou proletářskou literaturu 
od začátku 30. let, složkou přípravné fáze mar
xistické kritiky a estetiky 30. let.

LITERATURA: M. Matoušek in Má cesta ke Ko
munistické straně Československa (1971); in sb. 
Avantgarda známá a neznámá 2 (1972); V. Dostál in 
Směr Wolker (1975).

mb

Aventinum

1919-1934, 1945-1949

Nakladatelství řízené svým zakladatelem a majite
lem O. Štorchem-Marienem a zaměřené na vydává
ní hodnotné soudobé moderní literatury domácí 
i překladové s širšími zájmy o knižní, výtvarnou, hu
dební a filmovou kulturu.

A. vzniklo 1919. Založil je tehdejší posluchač 
pražské filoz. fakulty a začínající autor, kolín
ský rodák O. Štorch, který obdržel nakladatel
skou a knihkupeckou koncesi na doporučení 
spisovatelů J. Marii (přítele svého otce), J. Hil- 
berta (jehož získal J. Maria) a svých univerzit
ních učitelů O. Fischera a A. Nováka. Aby se 
odlišil od nakladatelů jmenovců (A. Š. ze Sta
rého Města pražského a Rudolfa Š. z Prahy- 
Karlína), s nimiž se rozcházel v pojetí nakla
datelské činnosti, stavěje zisk kulturní nad 
hospodářský, třebaže svůj podnik budoval na 
obchodním základě, připojil ke svému jménu 
přídomek Marien (důsledek osobního kultu J. 
Zeyera); k názvu A. byl O. Štorch-Marien in
spirován jménem jednoho z pahorků, na nichž 
stojí Řím, a přídomkem pražského tiskaře 16. 
stol. Jiřího Melantricha z Aventina. Pro svou 
ideu vydávat knihy dobré literární a zároveň 
výtvarné úrovně získal řadu význačných spo
lupracovníků, autorů, překladatelů, výtvarníků 
i tiskařů (mj. Obzinu ve Vyškově, Janatu v No
vém Bydžově, Kryla a Scottiho v Novém Jičí
ně). Díky vzdělání svého zakladatele (dovrše

nému v listopadu 1921 doktorátem), jeho 
orientaci v současné české kultuře, podnika- 
vosti a ambicím upoutalo A. brzy zájem auto
rů i čtenářů. Během necelých tří let dokázalo 
stát se nakladatelstvím knih F. X. Šaldy i jeho 
odpůrce J. Karáska ze Lvovic, her a básní O. 
Fischera, zajistilo si výhradní práva na knihy 
A. Sovy a všestranně spolupracovalo s bratry 
Čapky, kteří v A. nejen vydávali své knihy, ale 
podíleli se na jeho chodu i jinak: J. Čapek pra
cí výtvarnou (obálky, ilustrace), K. Čapek pra
cí redakční (Musaion, Knihovna životní moud
rosti) a vydavatelskými podněty (Standard Li- 
brary, Wellsovy Dějiny světa, mnohosvazková 
kompendia Rostlinopis a Zeměpis světa aj.). 
Důvěru si A. dobývalo svou péčí o výtvarnou 
podobu knihy i svou honorářovou politikou: 
namísto dotud obvyklého kupování rukopisu 
za fixní cenu zavedlo pro autory výhodnější 
percentuální (desetiprocentní) honorář z kaž
dého výtisku. Novinkou bylo i důsledně uvá
děné vročení (rok i měsíc vydání) a informace 
o výši nákladu. V době svého největšího roz
machu dotovalo A. vysokými cenami svou 
soutěž na román k 10. výročí republiky (zvítě
zil Mariův politicko-kritický román Váhy 
a meč) a soutěž k 10. výročí své existence (zví
tězil K. Biebl Novým Ikarem). Rozkvět A. se 
zračí i v postupném rozrůstání produkce a ve 
stěhování tím vynuceném. Začínalo v podnáj
mu v Kaprové ulici (s expedicí hostovalo teh
dy u B. M. Kliky na Podskalském nábřeží), 
v lednu 1923 se přestěhovalo do Fibichovy uli
ce na Žižkově, v březnu 1927 do Purkyňovy 
ulice na Novém Městě, kde činnost A. kulmi
novala. Významným doplňkem vydavatelské 
aktivity se tu stalo širší kulturní působení 
Aventinské mansardy (otevřena 28. 11. 1927), 
která byla syntézou výstavní síně, čítárny, 
knihkupectví a komorního sálu pro literární 
večery a gramofonové Koncertní hodinky; 
1930 si A. zařídilo samostatné knihkupectví 
v nedalekém paláci Dunaj. 1928 — 30 organizo
valo a financovalo vydávání české prózy v pa
řížském nakladatelství B. Grasset. Původně 
vykonával všechnu nakladatelskou práci O. 
Štorch-Marien sám; po deseti letech působily 
v A. už téměř tři desítky zaměstnanců. Dočas
ně se mezi nimi ocitli i nakladatelští odborníci, 
kteří se sem uchýlili po neshodách se svými 
mateřskými podniky, s Družstevní prací (V. 
Poláček) a s firmou Fr. Borový (R. Jílovský). 
V A. pracoval též V. Závada (1927 — 32,
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napřed jako tajemník A., pak redaktor Roz
prav A.), F. Muzika, M. Holas, K. Smrž, B. Sí
lová, pravidelnými spolupracovníky byli A. 
Hoffmeister, J. J. Paulík aj. V důsledku vypově
zených hospodářských úvěrů za hospodářské 
krize, ostrého konkurenčního boje a osobních 
nevraživostí došlo 1931—34 k postupné likvi
daci A., jehož činnost byla ještě v září 1933 
přenesena do Revoluční třídy (o tom podrob
ně viz Štorchovu brožuru Žaluji a jeho vzpo
mínkovou trilogii). Některé své knižnice redi
goval Štorch-Marien po zániku A. dále v ji
ných nakladatelstvích: v Nakladatelském 
družstvu Máj Anglo-americkou knihovnu, u E. 
Beauforta druhou řadu knihovny Plutarchos. 
Jeho stálé usilování o návrat k vlastnímu na
kladatelskému podnikání (s finanční pomocí 
velkoknihařské firmy Spott i jiných začal např. 
vydávat knihy s nakladatelskou značkou 
Aventinum semper = A. stále) došlo však 
úspěchu až po osvobození 1945. Toto „druhé 
A.“ působilo opět v Purkyňově ulici a soustře
dilo se na knižní produkci. (Zcela krátce trval 
Klub přátel A., založený v předvečer 25. 2.
1948 a řízený V. Závadou.) A. zaniklo v březnu
1949 po vydání nového vydavatelského záko
na. V období 1945—49 vydalo 50 knih z úhrn
ného počtu 724 titulů (včetně reedic a jednotli
vých ročníků časopisů) Štorch-Marienovy ce
loživotní vydavatelské činnosti od 1919.

Při výběru kmenových autorů bylo A. zamě
řeno na významné české spisovatele generace 
90. let (F. X. Salda, A. Sova, J. S. Machar, J. Ka
rásek ze Lvovic, J. K. Šlejhar) a generace čap- 
kovské (kromě bratří Čapků R. Weiner, J. Du- 
rych, F. Langer, M. Rutte, F. Kubka), resp. po
kolení mezi nimi (O. Fischer, A. Novák, O. 
Theer). Z avantgardní vlny se mezi autory A. 
objevil nejprve (1923) K. Teige (monografií 
o J. Zrzavém), ostatní příslušníci od 1926 (A. 
Hoffmeister, V. Nezval, V. Závada), někteří 
v meziválečném období jen jednou knihou (K. 
Biebl, E. F. Burian, V. Vančura). K české litera
tuře před Macharem se A. obracelo jen výji
mečně, a to pouze k základním klasickým dí
lům, aby je průkopnicky vydávalo s novými 
ilustracemi: Spálovými k Babičce B. Němcové, 
Zrzavého k Máchovu Máji a k Erbenově Kyti
ci, Kratochvílovými k Čelakovského Ohlasu 
písní českých. Více klasické literatury se uplat
ňovalo v překladech ze světové literatury (Ti
síc a jedna noc, Balzac, Gogol, Flaubert), i tu 
však bylo těžiště ve vydávání současné, a to 

zejména angloamerické a francouzské litera
tury, hlavně vrstevníků a oblíbených mistrů 
českých autorů A. Jako překladatelé pracovali 
pro A.: P. Eisner, J. Fastrová, J. Hrdinová, S. Jí- 
lovská, B. Kubertová-Zátková, O. Kunstovný, 
B. Mathesius, F. Píšek, J. Skalický, A. Skoumal, 
K. Štěpánek, O. Vočadlo, L. Vočadlová aj. Při 
vydávání literatury naučné volilo A. zahranič
ní autory podle jejich světového ohlasu (É. 
Faure, H. G. Wells), domácí zejména z praž
ských univerzitních kruhů. O výtvarnou podo
bu knih se starali J. Čapek (189 samostatných 
svazků), F. Muzika (145 svazků), který také ří
dil výstavní činnost A. mansardy a upravoval 
časopisy Musaion a Studio, V. H. Brunner (54 
svazků), S. Klír (29), K. Teige s O. Mrkvičkou 
(13), M. Kaláb (35), J. Zrzavý (13), J. Šíma (10), 
V. Mašek (12), F. Kobliha (8), A. Hoffmeister 
a E. Frinta (po 6), F. Tichý (3) aj. V A. mansar
dě vystavovali J. Zrzavý, B. Kubišta, V. Hof
man, J. Šíma, R. Kremlička, A. Hoffmeister, F. 
Muzika, J. Bauch, Z. Kratochvíl, A. Wachs- 
mann, J. Štýrský a Toyen aj. Velké množství 
grafiků kolem A. umožňovalo nakladatelství 
vybavovat knihy různě řešenými nakladatel
skými značkami. Reedice bývaly opatřovány 
novými obálkami, množství knih vycházelo 
s ilustracemi. — Knihy ze Štorch-Marienova 
nakladatelství měly zpočátku označení Edice 
Aventinum, později mnohé z nich byly navíc 
řazeny do knižnic a v nich nebo i mimo ně do 
sebraných nebo vybraných Spisů (příp. Díla, 
Básní) jednotlivých autorů. Profil některých 
knižnic byl velmi vyhraněný, jiné obsahovaly 
díla značně různorodá. První knižnicí A. byly 
Knihy dnešku; prvních 9 svazků redigoval M. 
Rutte, preferující práce francouzských unani- 
mistů, pak knižnici řídil sám nakladatel 
a orientoval ji prostě na moderní překladovou 
literaturu (např. G. Apollinaire, W. B. Yeats, L. 
Pirandello, V. G. Lidin). Románová knihovna 
Aventina redigovaná přímo nakladatelem se 
řídila pouze vymezením žánrovým (C. Lemon- 
nier, I. Erenburg, S. Przybyszewski, J. Wasser- 
mann, E. A. Bennett, H. G. Wells, H. de Balzac 
i P. Morand); počínaje Erenburgovými Ne
obyčejnými dobrodružstvími Julia Jurenita 
(1926) začala vycházet i v sešitovém vydání. 
Romány měly v programu ještě další dvě edi
ce, a to Knihovna lidových románů Aventina 
(vyšly pouze 2 historické příběhy V. K. Klicpe- 
ry) a Deset aventinských románů, kde vyšlo 
i 6 českých novinek (F. Gottlieb, B. Klička, V.
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Krška, J. Obenberger, J. R. Vávra, V. Vančura). 
Pouze na kulturní dědictví měla být orientová
na Aventinská knihovna klasiků; k jejímu roz
vinutí nedošlo, protože po vydání Spisů G. 
Flauberta (15 sv., red. O. Šimek), vržených na 
knižní trh najednou v lednu 1931, podlomila 
vydavatelskou činnost A. krize. Velkým repre
zentačním podnikem A. byla Standard Libra- 
ry, anglo-americká knihovna Aventina, redi
govaná O. Vočadlem. Obsahovala přeloženou 
novější produkci, hlavně románovou, považo
vanou za hodnotnou; postupně v ní vyšla celá 
Sága rodu Forsytů J. Galsworthyho, tři knihy 
S. Lewise, dále E. A. Bennett, T. Hardy, H. G. 
Wells, E. Whartonová aj.; tato knižnice měla 
tak velký čtenářská kredit, že její zamýšlený, 
ale zmařený prodej nakladatelství Orbis na 
sklonku 1931 mohl A. zachránit před hospo
dářským zhroucením. 1936 — 39 redigoval 
Štorch-Marien v Nakladatelském družstvu 
Máj druhou řadu Anglo-americké knihovny 
(H. G. Wells, L. O’Flaherty, F. W. Faulkner, S. 
Lewis; A. J. Cronin aj.). Po obnovení A. došlo 
i k novému obnovení Anglo-americké knihov
ny, a to za redakce Z. Vančury (T. S. Stribling 
aj.). Nejpestřejší ediční řadou A. byla Lidová 
knihovna Aventina, v níž bylo místo pro lite
raturu českou i světovou, pro román, povídky, 
reportáže, fejetony, hry i literární historii (A. 
Novák: České písemnictví z ptačí perspekti
vy), pro klasiku (Balzac, Flaubert) i současnou 
sovětskou prózu (Něverovův Taškent, chlebo
vé město), pro monografie (Ch. Chaplin) i ko
mentované antologie (F. Kubka: Básníci revo
lučního Ruska). K velmi úspěšným knižnicím 
náležela knihovna životopisů Plutarchos s kni
hami o Voltairovi, Rothschildech, Babeufovi 
(od Erenburga), Turgeněvovi (Maurois), Cho
pinovi aj.; druhou řadu této edice vydával 
Storch-Marien po zániku A. u E. Beauforta. Po 
válce se jejím volným pokračováním stala 
Aventinská knihovna životopisů a životopis
ných románů. Knižnice Musaion se vyvinula 
ze stejnojmenného sborníku (navázala také na 
jeho číslování) a přes Nebeského Umění po 
impresionismu přešla k monografiím o J. Zrza
vém (K. Teige), J. Čapkovi (K. Čapek, V. Spá
la), R. Kremličkovi (E. Faure), V. Špálovi (J. 
Kodíček) a F. Kupkovi (E. Siblík), z nichž ně
které vyšly i ve francouzské mutaci; název 
zdědil pak reprezentativní aventinský výtvar
ný měsíčník. V druhém A. vycházela literatura 
o umění mimo edice; knižnice Arx byla věno

vána literatuře a kultuře (P. Eisner, A. Novák, 
F. Villon v Eisnerově překladu). I když. A. vy
dalo už v začátcích své činnosti Zrzavého Je
níkovy pohádky, k dětské literatuře se obrace
lo výjimečně; edice Aventinum dětem skončila 
po 3 svazcích (J. Čapek, V. Říha, O. Scheinpflu- 
gová). Jenom 2 svazků dosáhla bibliofilská Co- 
llectio Plantin (Nezvalova Snídaně v trávě, 
Závadův Pašijový týden), když úpravou téměř 
bibliofilskou vynikaly už před ní některé svaz
ky vydávané mimo knižnice, z nichž část ná
kladu byla tištěna na knihomilském papíře. Na 
hranici mezi literaturou krásnou a naučnou se 
pohybovala Knihovna životní moudrosti, kon
cipovaná a řízená K. Čapkem; praktickou filo
zofii vyhledávala v příslovích, životních konfe
sích lidí různých povolání, v životopisech civil
ních světců, postřezích a aforismech i v doku
mentech zrcadlících velké historické události. 
Dokumenty z pohnuté historie zápasu s fašis
mem, zpracovávané nejrůznější formou, popu
larizovalo A. ve své poválečné Knihovně poli- 
ticko-historických dokumentů (redigoval F. 
Bauer); k českým dějinám se vázala rovněž 
poválečná knihovna Mansarda, řízená J. Tho- 
nem. Velkou pozornost věnovalo A. už od po
loviny 20. let literatuře odborné. Jeho Knihov
na naučných spisů Aventina byla otevřena 
cestopisu (S. Hedin, O. Pertold) i grafologii (R. 
Saudek), literatuře právní (V. Dusil), historické, 
uměnovědné, dějinám divadla (V. K. Blahník)
1 novověké filozofii (H. Höffding); vycházely 
v ní práce přeložené i domácí. V této knižní 
řadě vydalo A. i díla svým rozsahem monu
mentální (Wellsovy Dějiny světa, pětisvazko- 
vé Faurovy Dějiny umění); z nich Zeměpis 
světa (pod redakcí P. Vidala a L. Galloise), 
rozvržený na patnáct svazků, a podobně roz
sáhlý Rostlinopis, na rozdíl od Zeměpisu světa 
původní dílo české (redigoval je S. Prát), zů
staly nedokončeny, přestože vydávání Rostli- 
nopisu přešlo po likvidaci prvního A. do na
kladatelství Vilímkova. Zhroucení A. zabráni
lo i dokončení osmisvazkového vydání Tisíce 
a jedné noci v překladu F. Tauera (poslední
2 svazky vyšly až po válce, nikoli však v A.). A. 
se podílelo i na vydávání českých knih ve 
Francii u B. Grasseta ve sbírce Collection tchě- 
que, která přinesla francouzské překlady (J. Pi- 
chona-Chopina, G. Aucouturiera a L. Brun-La- 
loira) Turbíny K. M. Čapka-Choda, Olbrachto- 
va Žaláře nejtemnějšího, Čapkových Anglic
kých listů a Šrámkova Žasnoucího vojáka. Ča-
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sopisecká produkce A. začala dvěma beletris
tickými časopisy: čtrnáctideníkem Sladko je 
žiti a 3. (posledním) ročníkem Lípy, kterou do 
A. přenesla R. Svobodová (zemřela však dříve, 
než tento ročník začal vycházet). Společenské 
časopisy byly v A. reprezentovány 6. ročníkem 
Gentlemana a 2 ročníky Aventinského maga
zínu. Pět časopisů A. mělo vyhraněnou podo
bu odborných revuí: časopis pro výtvarnou 
výchovu Nové směry (5 ročníků), čtrnáctide
ník pro hudbu Klíč (jen 2. ročník), filmové Stu
dio (3 ročníky), výtvarný Musaion (2 ročníky) 
a Filozofie (2 ročníky). Nejvýznamnějším ča
sopiseckým podnikem nakladatelství byly 
Rozpravy Aventina (9 ročníků), původně mě
síčník, pak čtrnáctideník a týdeník, list, který 
slučoval funkci nakladatelského orgánu 
a zpravodaje s posláním informativní literární 
a kulturní revue.

K. Blahník: Světové dějiny divadla (1929); V. Ne
zval: Básně noci (1930); V. Vančura: Hrdelní pře 
aneb Přísloví (1930); V. Závada: Siréna (1932). ■ PE
RIODIKA. Literární a kulturní: Sladko je zíti 
(1919 — 20); Lípa (1920); Musaion (1920—21 sborník, 
1929 — 31 časopis); Rozpravy Aventina (1925 — 34); 
sb. Nové české divadlo (1926, 1927, 1929, 1932); 
Aventinské novosti (od 1927 nepravidelně); Filozo
fie (1927-29); Nové směry (1927-32); Studio 
(1929 — 32); Gentleman (1929 — 30); Aventinský ma
gazín (1930-32); Klíč (1931—32). ■

LITERATURA: O. Storch-Marien: Žaluji (1934) 
+ Paměti nakladatele A. (1. Sladko je žít, 1966; 2. 
Ohňostroj, 1969; 3. Tma a co bylo potom, 1972) + 
A. a jeho knižní výtvarníci (1967).

mb

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Knihy 
dnešku (1921—31); Románová knihovna Aventina 
(1923 — 30); Knihovna lidových románů Aventina 
(1924); Lidová knihovna Aventina (1924 — 29); Mis- 
celanea privata (1925—30); Standard Library, anglo
americká knihovna Aventina (1926 — 33, pokrač. 
pod tit. Anglo-americká knihovna v Nakladatel
ském družstvu Máj 1936 — 39); Collection tchěque 
(1928—30, u B. Grasseta v Paříži); Aventinum dětem 
(1929—30); Collectio Plantin (1930—31); Deset 
aventinských románů (1930—31); Aventinská 
knihovna klasiků (1931); Knihovna životní moudros
ti (1931—32); Plutarchos (1931—32, pak u E. Beau- 
forta 2. řada 1936—42); Arx (1945—47); Anglo-ame
rická knihovna (1946—48); Mansarda (1947—48); 
Aventinská knihovna životopisů a životopisných ro
mánů (1948). — Ostatní: Musaion (1923 — 28); 
Knihovna naučných spisů Aventina (1926 — 33; z ní 
Rostlinopis pokračoval v nakl. J. R. Vilímek do 
1944); Knihovna politicko-historických dokumentů 
(1947—48). I SOUBORNÁ VYDÁNÍ. Čeští autoři: 
Bratři Čapkové; V. Dyk (hry, jen 1 sv.); O. Fischer 
(poezie); J. Karásek ze Lvovic; J. S. Machar; M. Rut- 
te (poezie); A. Sova; F. X. Salda (jen 2 sv.); J. K. Šlej- 
har; O. Theer. — Cizí: G. Flaubert; C. Lemmonier; 
Tisíc a jedna noc (nedokončeno). ■ Z OSTATNÍ 
PRODUKCE: F. X. Salda: Strom bolesti (1920) + 
Zástupové (1921) + Dítě (1923) + Antonín Sova 
(1924) + Tažení proti smrti (1926) + J. A. Rimbaud, 
božský rošťák (1930); B. Němcová: Babička (s ilu
stracemi V. Spály, 1923); K. H. Mácha: Máj (s ilu
stracemi J. Zrzavého, 1924); K. J. Erben: Kytice (s 
kresbami J. Zrzavého, 1927); J. Šíma: Paris (cyklus 
leptů, 1927); F. Langer: Grandhotel Nevada (1927); 
R. Weiner: Mnoho nocí (1928) + Zátiší s kulichem, 
herbářem a kostkami (1929) + Lazebník (1929); V.

Jindřich Šimon Baar
* 7. 2. 1869 Klenci pod Čerchovem
† 24. 10. 1925 Klenčí pod Čerchovem

Prozaik a básník, sběratel folklóru, autor pohádek 
z Chodska a tvůrce jeho historického a národopis
ného obrazu. Smyslem pro osobité lidské typy i so
ciálním a vlasteneckým zaujetím navázal ve svých 
povídkách a románech ze života sedláků a venkov
ských kněží na realistickou větev prózy z konce 19. 
století.

B. pocházel ze selského rodu. Základní školu 
vychodil v Klenčí (1875 — 80), gymnázium 
v Domažlicích (1880—88). Na studiích ho pod
poroval strýc Josef B. (1835—1908), kaplan 
v Písku a později farář v Putimi, autor několi
ka drobných divadelních výstupů pro mládež 
s náboženskou a didaktickou tematikou (Mla
dí pastýři betlémští, 1873, Malí vojáci, 1873, 
Cizincové o Štědrém večeru, 1874). — Na 
gymnáziu se B. podílel na studentských časo
pisech Lípa a První vzlety (pseud. J. Hynek, 
Chod Klenčský, J. Slabý) a zájem o literaturu 
usměrňoval i jeho představy o dalším studiu. 
V době maturity se B. otec ocitl ve svízelné fi
nanční situaci, a tak syn splnil matčino přání 
a místo studia filozofie vstoupil do pražského 
semináře. Doufal, že se i jako kněz bude moci 
věnovat literatuře (vzorem mu byl lidový spi-
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sovatel V. Kosmák). Při překonávání tuhého 
kázeňského řádu semináře mu byla útěchou 
knihovna a literární spolek studentů Růže Su- 
šilova, v němž se sblížil s některými spolužáky 
(pozdějšími spisovateli S. Bouškou, K. Dostá
lem aj.); byl po určitý čas i jeho předsedou, 
í 892 byl vysvěcen na kněze a začátkem září 
nastoupil na své první místo jako kaplan 
v Přimdě (1892—93). Kaplanoval pak ve Spá
leném Poříčí u Blovic (1893—95), v Ořechu 
u Prahy (1895-97), v Úněticích (1897-99), 
1895 dva měsíce působil jako administrátor ve 
Stochově u Lán. 1889 byl jmenován farářem 
v Klobukách u Slaného a 1909 se vrátil jako 
farář do Ořechu. 1910 marně žádal o kanov- 
nictví na Vyšehradě, jež tradičně bylo obsazo
váno literárně činnými kněžími. B. totiž umě
lecky i občansky přilnul k literárnímu hnutí 
Katolické moderny, která se netěšila přízni 
vyšších církevních hodnostářů, protože si kla
dla za cíl i reformu církevních řádů, a patřil ta
ké k aktivním členům Zemské jednoty ducho
venstva (1902 — 1907), která byla pro obdobné 
snahy církevní hierarchií rozpuštěna. 1906 
vstoupil do sdružení spisovatelů Máj, což zna
menalo uvolňování svazků s Katolickou mo
dernou a sepětí se širším okruhem českého 
spisovatelstva. V Klobukách a v Ořechu 
vznikla většina B. nej významnějších děl; vedle 
kněžského povolání se cele věnoval literatuře, 
stýkal se jen s několika přáteli (v Klobukách 
poštmistr B. Wildt a ing. J. Botto — I. Krásko), 
v létě podnikal cesty po Čechách i do ciziny 
(1900 navštívil Drážďany, 1901 Řezno, 1905 
s K. Dostálem jořes Německo i Belgii a Ho
landsko, 1907 Švýcarsko, 1910 severní Itálii, 
1911 Polsko a Slovensko, 1912 a 1913 Vídeň 
a Rakousko). Po vzniku samostatného státu se 
B. 1918 stal předsedou obnovené Jednoty čes
koslovenského duchovenstva s nadějí, že bude 
možno uskutečnit církevní reformy, o něž usi
lovala už předválečná Zemská jednota, ale 
i nyní sdružení narazilo na prudký odpor vyš
šího kněžstva; znechucen poměry se B. dal 
1919 penzionovat. Poslední léta života strávil 
v Klenčí, kde tvořil své vrcholné dílo, chod
skou trilogii; zde také zemřel a byl pohřben 
k rodičům a sestře.

Literární dráhu začínal za studií verši, které 
pak psal po celou dobu tvůrčí činnosti; těžiště 
jeho tvorby spočívá však v próze, která má ši
roké tematické a žánrové rozpětí i rozdílnou 
uměleckou hodnotu. Psal mravoličné příběhy, 

jakási ze života vzatá exempla na tezi o vině 
a trestu, v nichž s kazatelským patosem dává 
průchod mravnímu rozhořčení a představuje 
se jako staromilský odpůrce liberalismu a cti
tel upadajících forem vesnického folklóru 
(Mžikové obrázky). Psal však i monografické 
povídky a romány s životnými typy vesničanů 
a kněží, které líčil s realistickou drsností a kri
tickým zaujetím, a nakonec vytvořil i široce 
koncipovanou kroniku — obraz života bez vý
razných protagonistů. — První B. povídky 
a novely spadají do oblasti tzv. nápravných 
próz: prostřednictvím výrazně vykreslených 
postav zveřejňují problémy, které patřily 
k přísně střeženým vnitřním záležitostem ka
tolické církve. Prozaická prvotina Cestou kří
žovou poukazovala na stísněné sociální posta
vení venkovského kaplana a na obtíže, s nimiž 
se setkává při pokusech o uskutečnění svých 
reformních ideálů; následující sérii novel sjed
nocuje zájem o konflikty venkovských kněží 
se světskou i církevní hierarchií a o úděl far
ských hospodyň, neblahý produkt kněžského 
celibátu (Farská panička, Žebračka, Stavěl, Žo- 
linka aj.). V raném tvůrčím období se v B. pró
zách objevuje i tradiční vesnická tematika, 
nejvýrazněji v povídce Pro kravičku a v živo
topisně koncipované kronice z jižních Čech 
Jan Cimbura. B. tu venkovský život výrazně 
stylizuje, aby vytvořil idealizovaný typ tradič
ního jihočeského selství, příklad síly, stateč
nosti a odvahy, ale také životní moudrosti 
a bohabojnosti; tyto rysy, které ve svých rea
lističtěji založených dílech u sedláků často po
strádal (např. v románu Poslední rodu Sedme- 
rova ztroskotají pokrokové snahy o rolnický 
cukrovar na selské zištnosti), zdůrazňuje jako 
vzor proti nebezpečí nových hospodářských 
a myšlenkových proudů, pronikajících na ves
nici s rozvojem kapitalismu a ohrožujících pa
triarchální ráz kraje. Příběh Jana Cimbury se 
skládá z epizodických scén, v nichž hrdina pří
kladně reaguje na rozmanité události, jež při
náší čas. V monograficky koncipovaných, žán
rově rozmanitých románech zralého období 
se B. často vracel k motivům a lidským typům 
svých starších próz (Poslední soud, Skřivánek, 
Hanče, Holoubek). Syntézou všech jeho tvůr
čích snah se pak stal široký obraz Klenčí 
a Chodska před rokem 1848 Paní komisarka, 
Osmačtyřicátníci a Lůsy (zůstal trilogií, proto
že k plánovanému 4. dílu s názvem Svatba sta
čil B. vytvořit jen náčrty). Dějovou osnovu

102



Baar

kroniky, odehrávající se v průběhu jednotli
vých ročních období, tvoří zápas sedláků za 
stará práva a majetek — královské lesy, kdysi 
mezi ně rozdělené; jako protivníci sedláků vy
stupují němečtí řemeslníci a panští úředníci. 
Ve sporech straní B. jednoznačně sedlákům 
jako nositelům tradic bojovného chodství 
a záštitě češství, zároveň však u nich nezastírá 
rysy egoismu (zvláště ve vztahu k chudým 
chalupníkům). Korektivem selského sobectví 
je u B. inteligence: líčení její buditelské činnos
ti vytváří ideovou osnovu díla i jeho citovou 
atmosféru (se zvláštním zaujetím je zobrazena 
zejména postava B. Němcové). V chodské tri
logii se B. projevil i jako obdivovatel přírody 
rodného kraje a znalec jeho folklóru; lidové 
zvyky vážící se k jednotlivým svátkům, ročním 
obdobím nebo k významným událostem v ži
votě venkovanů tvoří významnou, často téměř 
osamostatňující se součást trilogie. Vztah 
k rodnému Chodsku B. osvědčil i jako spo
luautor knihy o dějinách Klenčí i jako sběratel 
krajových pohádek (Naše pohádky, Chodské 
povídky a pohádky).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Fotograf Amatér, H. 
Podlesák (Muzeum 1889), Hynek Podlesák, Jan Pso- 
hlavý (sb. Rodnému kraji), Jan Uhlík, liga Bis nebo 
+ 21 (Cech 1914), Quidam (Čech 1916 — 17), Šimon 
z C., Šimon z Cyrény (Čech 1916); J. Š. B., XY (Ar
cha). I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1920/21); Ar
cha (od 1916); Bílý prapor (1906); Čech (od 1891); 
Čes. květy (od 1902); Čes. lid (1892); Eva (od <1904); 
Hlas (Brno 1905); Katolické listy: Lid. noviny (1918); 
Máj (od 1904); Meditace (od 1908); Muzeum (od 
1889); Nár. listy (1919); Nár. politika (1925); Naše 
řeč (1923); Nový život (od 1896); Obrázková revue 
(od 1899); Obrod (1919); alm. Pod jedním praporem 
(1895); Posel od Čerchova (od 1892); Pramen (od 
1920); Sborník historický Vlasti (1896); Vlasť (od 
1892); alm. Vzpomínáme Vás (1913); Zlatá Praha 
(od 1906); Zlaté klasy (Písek, od 1899); Zvon (od 
1920). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Cestou křížovou 
(R 1900); Nalezeno na cestě všedního života 
(PP 1901); Rodnému kraji (BB 1903); Pro kravičku 
(P 1905); Farská panička (R 1906); Několik povídek 
(1907); Poslední rodu Sedmerova (R 1908); Farské 
historky (PP 1908, obs. Stavěl, Žebračka, Žolinka); 
Jan Cimbura (R 1908); Mžikové obrázky (1. Velké 
a malé děti, 1909; 2. Hloží a bodláčí, 1910; 3. Z jiné
ho světa. Sedmero hlavních hříchů, 1914); Milovati 
budeš... (PP 1910); Ptáci (PP 1910); Z duchovní 
správy (PP 1911); Kohouti (P 1912, 2. díl Farských 
historek); Skřivánek a jiné povídky (1912, tit. próza 
ve 2. vyd., 1925, rozšířena); Páter Kodýtek a jiné po
vídky (1912); Trnky (FF1913); Chvíle oddechu 

(FF 1913); Poslední soud (R, 1. U Porazilů, 1913; 2. 
Na děkanství, 1919); K Bohu (R 1914); V temných 
barvách (PP, 1. 1916; 2. 1917); Hanče (R 1917, rozšiř, 
vyd. 1924); V různých barvách (PP 1918); Kanovník 
(R 1920); Hu nás (PP, 1. 1920; 2. Panská přízeň a jiné 
povídky, posmrt. 1929); Počtář (R 1921); Holoubek 
(R 1921); Naše pohádky (1921); Chodské povídky 
a pohádky (1922); Hlad. Syn (PP 1923); Paní komi- 
sarka (R 1923, 1. část trilogie); Osmačtyřicátníci 
(R 1924, 2. část trilogie); Lůsy (R 1925, 3. část trilo
gie); Na srdci přírody (PP 1925); — posmrtně: Ame
rikáni (PP 1926); Báby a dědkové (PP 1927); Obráz
ky z mého života (1929); Nehistorická historie (pole
mika s J. Vrbou o pojetí chodských rebelií, 1929, ed. 
F. Teplý); Druhá kniha z přírody (1930); Dětské 
obrázky (PP 1930); Poslední povídky, vzpomínky 
a řeči (1933); Výlet na Výhledy (náčrty k Svatbě, 
1933, usp. F. Teplý). — Ostatní práce: Kris
tus—Světlo (cyklus adventních řečí, 1901); Klenčí. 
Městečko na Chodsku (hist. studie, 1909, s F. Tep
lým); Obnova církve katolické v Československé re
publice (pojednání, 1919); Na ochranu reformního 
programu Jednoty katolického duchovenstva česko
slovenského (1920); — posmrtně: Kázání 1—4 
(1936—40, usp. F. Teplý). — Výbory: J. Š. B. a Cho
dové (1926, usp. F. Teplý); Na hyjtě u J. Š. B. (1927,1. 
Hanýžka a Martínek, 2. Sedlák Cimbura a kůň Bělá- 
ček a jiné příběhy, pro ml. usp. B. Růžková); Rok na 
chodské vsi (1930, z náčrtů usp. V. Bitnar); Hanýžka 
a Martínek (1939, z trilogie usp. H. Štěpánková, pro 
ml.); Na Chodsku od jara do zimy (1940, usp. H. Ště
pánková); Cimburův Běláček a jiné povídky (1940, 
usp. H. Štěpánková); Chodské pohádky (1957, usp. J. 
Fleková); Obrácení kupce Šoršíka a jiné povídky 
(1970, usp. J. Kotal). — Souborná vydání: Sebrané 
spisy beletristické (Českomor. podniky tiskařské 
a vydavatelské, 1923 — 24, 30 sv., znovu Novina, 
1931—41); Sebrané spisy (nakl. B. Rupp, 1946—48, 
6 sv., usp. J. Štěpánek a H. Štěpánková); Homiletické 
dílo (nakl. B. Rupp, 1947—48, 3 sv., usp. J. Lebeda); 
Vybrané spisy (Čs. spisovatel, 1957 —58, 4 sv., 2. vyd. 
1959); Chodské j)ísně a pohádky (Odeon, 1976, usp. 
R. Lužík). ■ SCÉNICKY. Hry: Prosba za seslání Vy
kupitele (1896); Octavius Augustus a Sibyla (1896). 
■ KORESPONDENCE: J. Voborník: Mé styky s J. 
Š. B. (úryvky z dop. J. Voborníkovi z 1889 — 1908), 
Baarův památník (1926); J. Svítil-Kárník: Hrst vzpo
mínek (J. Kárníkovi z 1904 — 22), sb. Baarův památ
ník (1926); V. Malý: B. dopis (V. Malému z 1925), sb. 
B. památník (1926); F. Krčma: Dopis B. příteli dr. D. 
Stříbrnému (z 1915), Beseda 1949; V. Jílek: J. Š. B. 
a I. Krásko (vzáj. koresp. z 1909—15), SPI Plzeň 
1964; V. Jílek: „Hansi, pusť ty holuby“ (J. Thomaye- 
rovi z 1920—23), Pravda (Plzeň) 28. 2. 1965; J. Šach: 
J. Š. B. a „hrnčená bába“ (S. Broučkovi z 1921 — 25), 
Naše rodina 1969; S. Lahodný: J. Š. B. a reformní 
hnutí duchovenstva (A. Klášterskému z 1921), Čes. 
zápas 1969; M. Bělohlávek: J. Š. B., Chodsko a men-
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Baarsiny (V. Šperlovi z 1924), Zpravodaj západočes. knihovníků 1970; V. Hejný: Neznámý B. dopis J. Jindřichovi, Lid. demokracie 20. 4. 1974. ■ REDIGOVAL: Farní věstník úř. pro farnost ořešskou (1909— 19). ■ USPOŘÁDAL, VYDAL: Chodská čítanka (1927, s J. Hruškou a F. Teplým). ■BIBLIOGRAFIE: H. Hudíková: J. Š. B. Personální bibliografie, Zpravodaj západočes. knihovníků 1975 (příloha). ■ LITERATURA: sb. Baarův památník (1926, usp. J. Skarlant); J. Šach: J. Š. B. v zrcadle vzpomínek (1927, i úryvky z koresp.); sb. Hrst vzpomínek (1930, usp. J. Štěpánek); F. Teplý: Ze života J. Š. B. (1937); J. Tichá: B. Němcová v díle J. Š. B. (1940); J. Kebrle: Slánsko v B. spisech (b. d., 1940); H. Štěpánková: Setkání (vzpomínky, 1946); sb. Kdyně v životě J. Š. B. (1946, usp. A. Zoglman); L. Vydra: Na putimské faře (paměti rodu, 1947); J. Žáček: J. Š. B. Strážný duch Chodska (1948). ■ an.: ref. Cestou křížovou, Besedy Času 1900; Rm: ref. Pro kravičku, Máj 1905; ■ ref. Farská panička: J. R. (Rowalski), Lumír 1906; F. V. Vykoukal, Osvěta 1907; a-e, Máj 1906; -jm-, MS1R 1906 ■; F. V. Vykoukal: Výpravná próza (ref. Jan Cimbura), Osvěta 1908; ■ ref. Farské historky: F. V. Vykoukal, Osvěta 1909; -il (A. Novák), LidN 7. 5. 1909 ■; Ds (J. D. Konrád): ref. Poslední z rodu Sedmerova, Máj 1909; F. V. Vykoukal: Výpravná próza (ref. Milovati budeš...), Osvěta 1910 + (ref. Kohouti) Osvěta 1912; D. Stříbrný: J. Š. B., ČMF 1912; J. Folprecht: ref. Kanovník, Čes. revue 1920 + ref. Farská panička, Čes. revue 1920; ■ ref. Hu nás: J. Frič, Osvěta 1920; Kaz (F. S. Procházka), Zvon 1920; J. Vrba, Pramen 1920; Š. Jež: Vesnická próza, Cesta 1920/21; F. Oberpfalcer (Jílek), NŘ 1921 ■; J. Vrba: Dvě chodské knihy (Na děkanství), Pramen 1920 + ref. Farská panička, Kanovník, Pramen 1920 + ref. Holoubek, Počtář, Pramen 1921 + Poslední chodské pohádky, Pramen 1922 4- ref. Paní komisarka, Pramen 1923; -vb- (V. Brtník): ref. Paní komisarka, Topičův sborník 1923 -I- ref. Osma- čtyřicátníci, Topičův sborník 1924 + ref. Na děkanství, Poslední soud, Topičův sborník 1924; A. Pražák: ref. Osmačtyřicátníci, PL 7. 12. 1924; J. Krejčí: ref. Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Naše doba 1924; drb (J. Borecký): ref. Osmačtyřicátníci, Zvon 1924; -vb- (V. Brtník): ref. Skřivánek, Na srdci přírody, Topičův sborník 1925; drb (J. Borecký): ref. Skřivánek, Zvon 1925; ■ nekrology: -vh- (M. Hýsek), Lumír 1925; Č. Zíbrt, ČL 1925; vchb (V. Cháb), NO 25. 10. 1925; P. S., Topičův sborník 1925; -ý, Zvon 1925; E. Vachek, Pramen 1925 ■; F. Pátek: Trochu vzpomínek na J. Š. B., Zvon 1925; J. Vrba: Vzpomínky na J. Š. B., LidN 22. 2.-29. 3. 1926; F. Teplý: J. Š. B., Lit. rozhledy 1927; ■ ref. Naše pohádky: M. M. (Majerová): Letošní dobré dětské knihy, Čin 1932; n. (M. Novotný), Rozhledy 1932; J. Šimsa, Naše doba 1933 ■; J. Biskup in Spisovatelé Klatovska 1—2 (1937-39); A. N. (Novák): Na paměť J. Š. B., LidN 7. 2. 1939; M. M. (Majerová): Nové knihy pro děti 

1939, LidN 22. 12. 1939; E. Felix in Chodsko v našem písemnictví (1940); H. Štěpánková in J. Š. B.: Hanýž- ka a Martínek (1941,1950); A. Pražák in J. Š. B.: Paní komisarka (1946); V. Bitnar in J. Š. B.: Poslední soud (1947) + in J. Š. B.: Holoubek (1948); L. Šmíd: Holečkovo a Baarovo selství, Slovesná věda 1948; V. Tichý: J. Š. B., sb. Český kulturní Slavín (1948); F. Bu- riánek in J. Š. B.: Paní komisarka (1950); J. Závada in J. Š. B.: Skřivánek (1950) + in J. Š. B.: Holoubek (1950); F. Teplý in J. Š. B.: Lůsy (1950); J. Rumler in J. Š. B.: Lůsy (1955) + in J. S. B.: Hanče, Pro kravičku, Skřivánek (1957); J. Štefánková in J. Š. B.: Hanýžka a Martínek (1957) + in J. Š. B.: Pro kravičku (1959); ba: Nález rukopisné pozůstalosti B., Lid. demokracie 31. 7. 1958; J. Voráček: J. Š. B. a národopis, ČL 1959 + K přátelství I. Kraska a J. Š. B., SLit 1960; J. Daň- helka: K metodologii vydávání českých klasiků (k B. trilogii), Sborník prací jazykovědných a literárněvědných, AUP Olomouc, Philologica IV, 1961; M. a A. Kaňákovi: Nerozhodný reformistický kněz, in Zářící odkaz (1962); V. Jílek: J. S. B. a I. Krásko, SPI Plzeň 1964; J. Beneš: J. Š. B., in Ač zemřeli, ještě mluví (1964); K. Krejčí: Historická trilogie J. Š. B., in J. Š. B.: Lůsy (1965); J. Kramařík: B. historická povídka, pověst a skutečnost, Minulostí Západočeského kraje 4, 1966; J. Daněk: Návrat Jana Čimbury (román a skutečnost), Lid. demokracie 14. 4. 1968; M. Řepková: Dílo J. Š. B., Čes. jazyk a literatura, 1968/69; M. Vízdal: U kamenného pastýře (J. Š. B. v Ořechu), Svoboda 7. 2. 1969; P. Aixner: J. Š. B. a snahy o reformu církve, Zeměd. noviny 24. 4. 1969; L. Páleníček: Bard Chodska, in J. Š. B.: Obrácení kupce Šoršíka a jiné povídky (1970); H. Halová—A. V. Růžička: J. Š. B. v Přimdě, Sborník Okr. muzea v Tachově 1970; D. Holub: J. Š. B., Čes. jazyk a literatura 1975/76; R. Lužík: Folkloristické dílo J. Š. B., in J. Š. B.: Chodské písně a pohádky (1976); J. Janáčková in J. Š. B.: Lůsy (1976). zp

Josef Baar viz in Jindřich Šimon Baar

Karel Babánek
* 15. 7. 1872 Březové Hory u Příbrami
† 19. 5. 1937 PrahaBásník tlumočící prostou veršovou formou teskné vidění života, prozaik, autor knih pro děti.
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Po studiích na právnické fakultě (1894—99) 
pracoval jako konceptní úředník u soudu a na 
notářství, od 1917 jako smluvní úředník praž
ského magistrátu, kde působil až do svého 
penzionování (1932).

Trvalá záliba v teskných náladách, v zobra
zování smutku večerních městských ulic a zše- 
řelé nebo odumírající přírody (Vytržené listy) 
prošla dekadentním stadiem v básnických pró
zách (Stíny v duši), ale vlastní umělecký výraz 
našla tam, kde je tlumočena prostou, písní 
ovlivněnou formou (Písně tuláka, Zaváté ces
ty). V gestu tuláka a v pocitu stálého odplývá- 
ní, toužení a ztrácení podává B. svoji předsta
vu života. V této elegické linii pokračují i bás
nické návraty do dějin národa (České melo
die), verše o milostném vztahu muže a ženy 
(Věčná píseň) i přírodní lyrika (Večerní zvony, 
Ocúny v lukách). Ve verších sbírky Píseň živo
ta i v dramatické práci Rodná hrouda se odra
zily také ohlasy světové války. Základní tóny 
B. poezie se ozývají tlumeně i v písňové lyrice 
pro děti (Obláčky).

PŘÍSPĚVKY in: Almanach secese (1896); Alma
nach na rok 1900; Besedy Času (od 1910); Cesta (od 
1919); Čes. revue (od 1911); Čes. svět (1913); Hlas 
národa (od 1902); Jitřenka (od 1905); Lid. noviny 
(1913); Lumír (od 1900); Malý čtenář (od 1912); Mo
derní revue (od 1896); Nár. obzor (od 1912); Nár. 
osvobození (od 1925); Niva (od 1895); Osvěta (od 
1909); Rozhledy (od 1898); Rudé květy (od 1901); 
Srdce (od 1902); Světozor (od 1915); Topičův sbor
ník (od 1917); Venkov (od 1916); Vesna (1895); Zlatá 
Praha (od 1907); Zvon (od 1909); Ženský obzor (od 
1924). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Vytržené listy (BB 
1896); Stíny v duši (BB v próze, 1898); Když slunce 
zapadá (BB 1900); Písně tuláka (BB 1902); Zaváté 
cesty (BB 1908); Kniha písní (BB 1908); České melo
die (BB 1910); Dni našeho života (PP 1910); Věčná 
píseň (BB 1910); Malé povídky (1916); Satiry a iro
nické humoresky (1919); Přízraky (PP 1920); Rodná 
hrouda (D 1921); Obláčky (BB pro ml., 1921); O elfu 
Zvonkoví (PP pro ml., 1923); Píseň života (BB 1926); 
Strašidlo (D 1926, s L. Zemanovou-Zalovou); Večer
ní zvony (BB 1929); Podzimní sad (BB 1934); Ocúny 
na lukách (BB 1935). ■

LITERATURA: Kj. (F. V. Krejčí): ref. Stíny v duši, 
Rozhledy 1899; V. Dyk: ref. Písně tuláka, Moderní 
revue 1903; V. Martínek in K. B.: České melodie 
(1910); F. Sekanina: ref. Dni našeho života, Zvon 
1912; ■ k šedesátinám: -btk- (V. Brtník), Zvon 1932: 
F. Dlouhán, Naše kniha 1932 ■.

dh

Antonín Babička viz in Hynek Babička

Hynek Babička
* 26. 10. 1855 Blatecxi Olomouce
† 22. 3. 1880 Zlín (Gottwaldov)

Předčasně zemřelý moravský literární a hudební kri
tik.

Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomou
ci, kde byl žákem J. E. Kosiny. Spolu se svým 
bratrem Antonínem B. (1857 —1879), který za 
studií překládal z ukrajinštiny (Marko Vovčok, 
v čas. Koleda), byl H. B. středem vlastenecké
ho kroužku, působil jako organizátor různých 
studentských kulturních podniků a národních 
besed. Měl zájem o slovanské literatury, zabý
val se též slovenskou kulturou a šířil její po
znání (např. propagací novin Orol tatranský 
a Hurbanova alm. Nitra); pro sblížení Čechů 
se Slováky organizoval studentské cesty po 
Slovensku. Po maturitě (1876) přišel studovat 
práva do Prahy, ale brzy se věnoval spíš žur
nalistice. Přispíval zejména do moravských lis
tů; jeho blízkými literárními druhy byli J. Vl
ček a J. Holeček, spolupracovníci v Důricho- 
vých Slovanských listech. Zemřel u bratra uči
tele ve Zlíně na tuberkulózu, uspíšenou exis
tenčním zápasem.

H. B. byl kritikem vyrostlým z okruhu půso
bení J. E. Kosiny, dokázal se však vyrovnat 
s konzervativními národními a náboženskými 
tendencemi moravského literárního prostředí. 
Pro jeho kritické soudy je podstatné pojetí ná
rodnosti umění, kterou chápal víc jako záleži
tost specifické umělecké formy než národního 
tématu a nestavěl do protikladu k individuál
nosti autorova projevu. Tento názor formulo
val nejvyhraněněji ve svých hudebních kriti
kách při výkladu díla Z. Fibicha. V soudobých 
literárních bojích mezi národním a kosmopo
litním směrem připouštěl oprávněnost obou 
tendencí a na rozdíl od ostatní moravské kriti
ky kladně hodnotil básnický talent J. Vrchlic
kého. Jeho stati znamenaly na Moravě krok
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k emancipaci literárněkritického soudu, ze
jména k jeho odloučení od vlivu klerikálních 
názorů.

ŠIFRY: B, B. H. (Našinec), h-a, H-b-a, -ka (Koleda). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Koleda (od 1877; 1879 cyklický 
rozbor roční lit produkce); Našinec (od 1878); Slo
vanské listy (od 1879). ■ KNIŽNĚ (posmrtně): 
O české literatuře (1910, usp. M. Hýsek). I

LITERATURA: ■ nekrology: V. Houdek, Naši
nec 1880; J. Vlček, Orol tatranský 1880 ■; M. Hýsek: 
H. B., LidN 28. 9. 1909 + in H. B.: O české literatuře 
(1910) + in Literární Morava (1911) + H. B. hudeb
ním kritikem, MS1R 1911; F. Táborský in sb. Památ
ník gymnázia v Olomouci (1927); Z. Nejedlý in T. G. 
Masaryk 2 (1932, 2. vyd. 1960).

II

Miroslav Babka
* 3. 8. 1901 Praha

Dramatik, autor nenáročných lidových veseloher 
a frašek i rozhlasových her.

V Praze vychodil obecnou a měšťanskou ško
lu; po absolvování Maděrovy soukromé ob
chodní školy (1915—16) působil jako soukro
mý úředník u různých pražských firem (po 
druhé světové válce byl kratší dobu knihovní
kem Městské knihovny). Zabýval se psaním li
dových divadelních her a byl i členem redak
čních rad v časopisech Jiskra mladých, Roj 
a Vesna.

B. debutoval jednoaktovým dramatickým 
proverbem Konec, uvedeným 1927 na drama
tickém večeru mladých autorů v Umělecké be
sedě, v němž aspiroval na lyrickou hru s tra
gickou zápletkou. Jeho další hry a frašky, které 
byly většinou uváděny na scénách pražských 
předměstských divadel (Tylovo divadlo v Nus
lích, Jiráskovo divadlo ve Vršovicích, Akropo
lis na Žižkově, divadlo Na slupi, Urania v Ho
lešovicích), navazovaly na přežívající tradici li
dové šamberkovské veselohry; vděčily za svou 
existenci nenáročnému situačnímu humoru 
a vžitým žánrovým postavám poskytujícím 
vděčné role, zejména však živému lokálnímu 

koloritu (hlavně lidové Prahy). Tématy B. ve
seloher a frašek jsou tradiční situace složitých 
námluv, manželských kolizí, záletů a intrik, si
tuované do malých pražských domácností, do 
prostředí pavlačí, krámků a dvorů, nebo do 
venkovského světa drobných lidí (figurky ře
meslníků, hasičů aj.), výjimečně do prostředí 
vyšší vzdělané společnosti (Manželská mezi
hra). Ve 40. letech vysílal rozhlas v^ Praze 
a v Plzni několik B. rozhlasových her. Časopi
secky uveřejňoval B. drobné zábavné povídky, 
črty a úvahy o divadelním životě.

PŘÍSPĚVKY in: Jiskra mladých (1933); Kalendář 
Lid. demokracie (1968, 1971); Nár. politika (od 
1934); Nár. republika (od 1937); Nár. střed (od 1937); 
Roj (1927); Týden rozhlasu (od 1938); Vesna (1927); 
Za oponou (od 1933). ■ KNIŽNĚ. Hry: Dáma s mi
lióny (b. d., 1926); V domě bez oken (1928, i prem.); 
Klepny z našeho domu (b. d., 1928, i prem.); Poslední 
dobrodružství páně Doškovo (1930, prem. 1931); 
Neklidná noc paní Heleny (1931, i prem.); Zítra 
(1931); Za hokynářským krámem (1932, prem. 1931); 
Manželská mezihra (1933, prem. 1936); Vesnický hr
dina (1933); Zlatý táta (b. d., 1933); Tajemná skříň 
(1935); Láska v exekuci (1935); Ve třetím dvoře 
(1936); Dokonalý seladon (1937); Zelený mužíček 
(pro ml., 1960, prem. 1951); Prohraný život (b. d.). ■ 
SCÉNICKY. Hry: Konec (1927); Nový spasitel 
(1931); Kulatý svět (1949). ■

LITERATURA: -fr- (J. Frejka): ref. Konec, NO 
15. 10. 1927; Zk. (Z. K. Klíma): ref. Neklidná noc pa
ní Heleny, Telegraf 18. 4. 1931; ■ ref. Nový spasitel: 
Č (V. Červinka), Zvon 1931/32; If (I. J. Fischerové), 
NO 15. 10. 1931 a.

//

Otto František Babler
* 26. 1. 1901 Zenica (Jugoslávie)
† 24. 2. 1984 Olomouc

Překladatel z četných literatur do češtiny i němčiny 
a z češtiny do němčiny a angličtiny, kulturní publi
cista; přední tlumočník srbské, charvátské a slovin
ské literatury, tvůrce novodobého překladu Dantovy 
Božské komedie.
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B. otec, pocházející z německo-slovinské rodi
ny, byl horníkem, později důlním účetním 
v Zenici; zemřel půl roku po B. narození; mat
ka Češka, dcera učitele a hudebníka Ignáce 
Jandy. Obecnou školu vychodil B. v Prijedoru 
a v Sarajevu, zde také začal studovat na reál- 
ce. 1915 se s matkou přestěhoval do Olomou
ce a pokračoval ve studiu na místní německé 
reálce. Když 1919 maturoval, ovládal vedle 
češtiny, srbocharvátštiny a němčiny ještě fran
couzštinu. Po maturitě se živil jako nezávislý 
literát (překlady, recenze, časopisecké články 
a studie) a intenzívně studoval další jazyky 
(ruština, polština, angličtina, italština). 
1926—46 vydával knižnici antologií a překla
dů z evropských literatur Hlasy. Jako jugo
slávský státní příslušník sloužil 1923 — 24 v ju
goslávské armádě v Lublani a Bělehradě. 1928 
se oženil a přestěhoval se natrvalo do Samotí- 
šek pod Kopečkem u Olomouce. Po získání čs. 
občanství pracoval 1935—48 jako knihovník 
Obchodní komory v Olomouci, 1949—56 
v olomoucké Univerzitní knihovně; 1946—56 
působil též jako lektor srbocharvátštiny na 
Palackého univerzitě. Za okupace od 1941 ve
řejně nepublikoval. Od 1956 žil jako nezávislý 
spisovatel.

V B. literární činnosti zaujímá přední místo 
jeho rozsáhlá práce překladatelská, těžící 
z mimořádné znalosti evropských jazyků a li
teratur. Překládal ze srbocharvátštiny, slovin- 
štiny, polštiny, ruštiny, bulharštiny, němčiny, 
francouzštiny i středověké franštiny, angličtiny 
a italštiny. B. zájem se, a to hlavně před vál
kou, soustřeďoval na literaturu spiritualistické- 
ho a náboženského rázu, především však na 
její lidovou transformaci v pověstech, pohád
kách a legendách, a odtud vůbec na anonymní 
epiku slovanskou i západní. B. zásluhou se čes
ký čtenář již v 20. a 30. letech mohl seznamo
vat v neobvyklé šíři s jihoslovanskou literatu
rou klasickou i současnou (I. Andrič, I. Cankar, 
B. Čopič, Vuk Karadžič, S. Kosovel, G. Krklec, 
B. Lovrič, D. Maksimovič, Ks. Meško, V. Ná
zor, F. Prešeren, S. Sardenko, D. Tadijanovič, 
A. Vodnik, O. Župančič aj.). B. životním dílem 
je překlad Dantovy Božské komedie, jemuž 
předcházela dlouhá příprava (první pokusy se 
datují od studentských let) a hluboké studium 
jazykové i literárněhistorické. B. překladatel
skou práci provází od počátku i bohatá publi
kační činnost kulturněhistorická; po léta infor
moval o jihoslovanském literárním a kultur

ním životě, sledoval polskou lyriku a postupně 
rozšířil své kulturně propagační úsilí do něko
lika desítek evropských časopisů (jugosl., pol., 
něm., švýc., franc., angl. aj.), v nichž publikoval 
literární recenze, kulturní glosy a informativní 
studie, překlady z češtiny i překlady z různých 
jazyků navzájem (např. z angličtiny, polštiny 
a ruštiny do němčiny).

ŠIFRY: O. F. B., ofb. I PŘÍSPĚVKY in: Apollon (od 
1923); Archa (od 1924); Anděl strážný; Akord (od 
1937); Bibliofil (od 1926); Cesta; Českosl. deník (od 
1919); Červený květ (od 1965); sb. Franz Kafka 
(1963); Hlasy republiky (od 1920); Host (od 1925); 
Host do domu (od 1956); Index (od 1936); Kultura 
(od 1957); Lumír; Lid. noviny (od 1928); LUK (od 
1933); Lid. demokracie (od 1946); Listy PPB; Margi
nálie; Mor. slez, deník; Nár. politika (od 1921); Naši
nec; Nár. osvobození; Obnova (od 1940); Pozor; 
Pramen; Rozkvět (od 1927); Řád (od 1940); Selské 
noviny (od 1922); Salón; Stan (od 1930); Středisko; 
Svobodná země (od 1945); Slovanský přehled (od 
1959); Štafeta (Prostějov); Tribuna (od 1922); Topi
čův sborník; Tvar; Venkov; Vyšehrad (od 1947); Ze
mě; Zlatá brána. Mimoto příspěvky v zahraničních 
časopisech (mj. v curyšském deníku Die Tat 
1969 — 77 pravidelně překlady slovanské poezie 
z takřka 200 autorů). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře: Hasanaginica (studie, 1926); Jak jsem 
překládal Havrana (1931); Bibliofons (P 1932); Po
smrtná sláva Marty Javorovské (P 1934); Koníčci 
v lese (D 1935); Jan Konůpek, český malíř a grafik- 
(1947). — Překlady: M. Konopnicka: Písničky
(1923);  Jihoslované svým dětem (výbor, 1924); I. 
Kant: O svazu národů (1924); Kejklíř Matky boží
(1924);  W. S. Reymont: Ze země chelmenské (1924); 
F. Milčinski: Hra o veselé úloze; J. Ribičič: Mládež
(1925);  M. Jarč: Loupežník Moroz (1926); R. M. Ril- 
ke: Modlitby dívek k Marii (1926); W. Blake: Tiriel 
(1927) + Snoubení nebe s peklem (1931) + Kniha 
Thel (1935); G. Flaubert: Legenda o sv. Juliánu Po
hostinném (1927); Knížka o koni (výbor, 1927); Ma
rie po poli kráčela (výbor, 1927); K. Meško: Cencek 
Poljanců (1927); Strom ze srdce (výbor, 1927); Ch. 
Wieland: Kámen mudrců (1927); Aucassin a Nicolet- 
ta (1928); Knížka o slunečnici (výbor, 1928); W. B. 
Yeats: Přesýpací hodiny (1928); Z věčných poklad
nic poezie německé (výbor, 1928); E. Zegadlowicz: 
Balada o babce Horalčické (1928); S. George: Tři le
gendy (1929); Knížka o rybách (výbor, 1929); Srbské 
básnířky (výbor, 1929); A. Hartley: Jak smrt přišla 
do světa (1930); E. A. Poe: The Raven. Havran 
(1930); R. Schaumann: Němá tvář (1930); Slovanské 
legendy (výbor, 1930); Čtení o rytíři ze Štaufenberka 
(1931); A. Graefe: Král knih (1931); Kniha drakobij- 
ců (výbor, 1931); S. Lewis: Mantrap (1931); Ruské 
apokryfy (1931); S. Zweig: Dobrodružství života 
(1931, s R. Černým a E. Hostovským); A. Achmato-
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va: Básně (výbor, 1932); Legendy ukrajinské (výbor, 
1932); G. Pascoli: Básně o Ate (1932); Srbské legen
dy (výbor, 1932); T. Stimmer: Nová komedie o mla
dých manželích (1932); R. C. Bruče Gardner: Maro- 
kén a zlato (1933); Devět balad (ze sb. A. Arnima 
a C. Brentana Des Knaben Wunderhorn, 1933); Dva 
dopisy B. Franklina... (1933); A. Fogazzaro: Eden 
Anto (1933); Kvítka zeleného ostrova (výbor, 1933); 
H. Pepler: Vůl a oslík a jiné hry pro loutková divad
la (1933); Sestra Beatrice (1933); Slovinské balady 
a romance (výbor, 1933); Dvě mohamedánské bi
blické básně (1934); P. Claudel: Svaté obrázkx 
z Čech (1934) + Křížová cesta (1936) 4- Skupina 
apoštolů (1937) 4- Pod hradbami athénskými (1938) 
4- Píseň Epifanie (1938) 4- Verlaine a jiné básně 
(1940); Arabské biblické tradice (1935); M. Baring: 
Habent sua fata libelli (1935); E. de Guérin: Deník 
(1935); Kvítka ze zahrad německé lyriky jihomorav
ské (výbor, 1935, s F. Kleinem); Pověsti sladké Fran
cie (výbor, 1935); Dětské legendy (ze sb. bratří 
Grimmů, 1936); Etiopské legendy (výbor, 1936); 
František z Assisi: Píseň bratra slunce (1936); E. F. 
Lewis: Nebojácná Ho-Ming (1936); V. Petrovic: Za
pálené obilí a jiné povídky (1936, s F. Čuberkou); M. 
Buber: Chasidské povídky (výbor, 1937); M. de Gué
rin: Zvuky přírody (1937); W. Matthiessen: Hadrová 
Lízinka (1937); Píseň o snu Olava Aastesona (1937); 
Píseň o zvířeti (výbor, 1937); I. Šarič: Judit (1937); 
Život a smrt otce našeho ... (1937); F. Deml: Mluva 
věcí (1938); D. von Czepko, Angelus Silesius: Průpo
vědi poutníků cherubínských (1938); R. J. Sorge: 
Mystické rozhovory (1938); F. Thompson: Ohař ne
beský a jiné básně (1938); M. D. O’Neill: Kain 
(1939); Píseň o němé tváři (výbor, 1939); Pohádky 
o Pánu Bohu a jeho světcích (výbor ze slovanských 
lid. povídek, 1939); Antifony, hymny a sekvence ze 4. 
až 19. století (výbor, 1940); L. Barry: Děd (1940); G. 
Boccaccio: Život Dantův (1940) 4- Nej starší životo
pisy Dantovy (zastoupen též L. Bruni ďArezzo, 
1965); Srbské lidové bajky (výbor, 1940); Angelus 
Silesius: Poutník cherubínský (1941); S. Bán: Srbská 
lidová píseň (1941); I. Vojnovic: Vox clamans (1946); 
W. Shakespeare: Macbeth (1947) 4- Král Lear 
(1954); Dante Alighieri: Peklo (1949) 4- Božská ko
medie (1952); I. Andric: Travnická kronika (1958); 
Marie de France: Lanval (1958); S. Sremac: Pop Či
rá a pop Spíra (1960); Román o Lišákovi (1973); Ro
mán o Růži (1977). Mimoto několik desítek překladů 
(Achmatova, Claudel, Goethe, Gogol, Chesterton, 
Remizov, Rilke, Schweitzer, Storm, Timmermans, S. 
Zweig aj.) vydaných jako soukromé nebo příleži
tostné tisky. — Překlady z češtiny do němčiny: J. Ča
pek: Geschichten vom Hůndchen und vom Kátz- 
chen (Praha 1958); O. Menhart: Abendgespráche 
(Frankfurt n. M. 1958); F. Hrubín: Die schönsten 
Márchen (Praha 1959); J. Seifert: Mozart in Prag 
(Praha 1970). — Překlad z češtiny do angličtiny: F. 
Halas: Old Women (Frenštát p. R. 1935). ■ REDI

GOVAL knižnici: Hlasy (1926—46). ■
LITERATURA: sb. O. F. B., 7. Chválův leták 

(1965). ■ V. Hrbek (Z. Kalista): Na okraj naší pro
dukce překladové, Lumír 1938/39; bn: O jedné nedo
ceněné edici a jejím vydavateli (ref. knižnice Hlasy), 
LidN 1. 5. 1939; M. Majerová: Nové knihy pro děti 
(ref. Pohádky o Pánu Bohu a jeho světcích), LidN 17.
12. 1939; Z. Šmíd: Srbské lidové bajky v překladu O. 
F. B., Řád 1941; F. Všetička: Dělník dantovský, Mla
dá fronta 29. 12. 1960; J. Glivický: Spisovatel O. F. 
B., Kult, kalendář Osvětové besedy v Prostějově 
(1961); J. Levý: K překladatelskému dílu O. F. B., in 
Studie o literatuře a překladatelství, AUP Olomouc
13, Philologica 8 (1962); zdr. (Z. Rotrekl): Rozhovor 
s O. F. B., Obroda 1962, č. 4; O. Králík: Básník O. F. 
B. jubiluje, Lid. demokracie 28. 1. 1971; J. Glivický: 
O jednom překladu básně R. M. Rilka, Zprávy Spol
ku čes. bibliofilů v Praze 1976; J. Kovalčuk: Překla
datel jubilující, Štafeta 1976, č. 1; Nové překlady O. 
F. B., Lid. demokracie 11. 8. 1977; B. Smejkal: O. F. 
B. zemřel, VVM 1984, č. 2.

bš

Josef Množislav Bačkora
* 12. 2. 1803 Malin (Kutná Hora—M.)
† 5. 12. 1876 Praha

Autor pedagogických pojednání, didaktických spisů 
a literatury pro mládež, překladatel beletrie (hlavně 
prózy pro mládež) z ruštiny.

Starší bratr Štěpána B. Otec František, školní 
pomocník v Telči, pak chalupník. V Kutné Ho
ře, kam se přestěhoval s rodiči, absolvoval B. 
učitelskou preparandu. 1821 se stal učitelským 
pomocníkem v Čáslavi, 1822 odešel do Prahy 
na normální školu, ale pro nedostatek pro
středků se musil vrátit domů a stal se domácím 
učitelem ve Zdechovicích. Na normální školu 
do Prahy odešel znovu 1826, 1827 získal 
oprávnění pro učitelství na hlavních školách. 
Byl soukromým učitelem, navštěvoval před
nášky na univerzitě, učil se polský a ruský. 
1837 prý dokončil (údaj Michlův) spis Škola 
malodětská a dějopis škol malodětských; dílo 
tiskem nevyšlo. Od 1837 byl učitelem v nově 
založené opatrovně v Praze na Malé Straně, 
pro prosazování češtiny měl konflikty s nadří-
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zenými, 1843 se místa vzdal (jiné prameny: byl 
propuštěn). Patřil k inciátorům Porad budeč- 
ských, s bratrem Štěpánem založili v polovině 
40. let knižnici Bibliotéka učitelská a vydali 
v ní 2 sborníky textů pro mládež. 1848 byl B. 
povolán na nově zřízenou hlavní školu s ústa
vem pro výchovu učitelů v Panské ulici. 1868 
byl z politických důvodů ze školství propuštěn 
(spolu s K. Amerlingem a F. Tesařem). Byl dán 
do penze, malý důchod jej nutil živit se domá
cím učitelstvím, 1874 se stal výpomocným uči
telem u Sv. Petra. Na podzim 1876 se rozsto
nal, po šesti týdnech zemřel.

Patří ke skupině pokrokových pedagogů, 
kteří od 40. let 19. stol, prosazovali nové pojetí 
učitelovy osobnosti i jeho výchovné a vzděla
vatelské práce. Jeho odborná didaktická tvor
ba se týká vyučování nejmenších dětí, těm jsou 
také určeny jeho nepočetné práce beletristic
ké. V časopiseckých statích se zamýšlel i nad 
principiálními úkoly českých pedagogů, deter
minovanými situací národního zápasu. Od po
čátku 30. let publikoval časopisecky, od 40. let 
knižně překlady z ruské krásné i naukové pró
zy (autoři: F. V. Bulgarin, A. J. Išimova, N. M. 
Karamzin, M. P. Pogodin; zpráva z 1843 uvádí, 
že chystá překlad Lažečnikovova románu Le
dový dům). Jeho překladatelství se postupně 
orientuje výlučně k literatuře pro mládež. Ně
které překlady vyšly až posmrtně. Časopisec
ky zveřejnil ve 40. letech několik původních 
próz. Nevydáno zůstalo dílo Původní báchor
ky a pověsti pro mládež.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. B. Kutnohorský, Kut
nohorský, Množislav B.; B., B-a, Jos. B., M. B., Množ. 
B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (od 1840); Jindy 
a nyní (1833); Květy české, později Květy (od 1834); 
Ruská směs (výbor povídek, 1845); Škola (od 1853); 
Vlastimil (od 1840). ■ KNIŽNĚ. Spisy pro mládež 
a didaktická literatura: Malý gratulant čili Přánky 
malých (1845, se Štěpánem B.; 2. rozšiř, vyd. 1850 
s tit. Malý gratulant čili Sbírka přání hodících se 
mládeži pro rodiče a přátely její); Malý vyprávěč čili 
Deklamovánky (1845, se Štěpánem B., 2. rozšiř, vyd. 
1878); Počátky ve čtení, částka 1—2 (1848); Návod- 
ná proprava ke mluvnici (1850); Praktické navedení 
ke hláskování a čtení. Pomocná knížka pro učitely 
při užívání slabikáře a první čítanky... (1854). — 
Překlady: F. V. Bulgarin: Ivan Vyžihin (1842); N. M. 
Karamzin: První dobytí Sibiře od Rusů... (1861); — 
posmrtně: A. J. Išimova: Život Petra Velikého pro 
mládež dospělejší (1878) + Marie a Flora (b. d.) + 
Sněženky (1880). ■ REDIGOVAL knižnici: Biblioté
ka učitelská (1845, 2 sv., se Štěpánem B.). ■

LITERATURA: ■ ref. překl. Ivan Vyžihin: an., 
Čes. včela 1841, s. 372; an., ČČM 1842 ■; K. V. Zap: 
ref. překl. První dobytí Sibiře, Památky archeolog. 
1861, s. 144; an.: ref. Malý gratulant, Čas. pro kat. du
chovenstvo 1850, s. 124; F. Doucha: ref. Počátky ve 
čtení, Květy a plody 1848, s. 135; V. Kredba: J. B., 
Budečská zahrada 1883/84.

mo

Štěpán Bačkora
* 2. 7. 1813 Malin (Kutná Hora-M.)
† 17. 12. 1887 Praha

Pedagog, organizátor školského života, spisovatel 
pro mládež; autor, redaktor a vydavatel pedagogic
ké literatury.

Mladší bratr Josefa Množislava B. V dětství se 
přestěhoval s rodiči do Kutné Hory, tam vy
chodil hlavní školu, v Praze (kde byl právě 
bratr v učitelském kursu) normální školu, zís
kal učitelskou způsobilost pro hlavní školy 
a opatrovny. Od 1836 působil jako bezplatný 
substitut v pražské opatrovně na Hrádku pod 
Emauzy, živil se jako domácí učitel. Podílel se 
na předbřeznovém národně společenském ži
votě, založil na Vyšehradě ochotnické divadlo 
(pomoc Tylova, Kaškova aj.), 1848 byl členem 
Svornosti. S K. Amerlingem, J. Sluníčkem, P. 
M. Veselským a F. Tesařem organizoval uči
telské Porady budečské; od 1840 byly soukro
mým podnikem, 1847 dostaly právo veřejnosti, 
B. byl jejich jednatelem. S bratrem Josefem 
založil v polovině 40. let knižnici Bibliotéka 
učitelská, v 50. letech byl redaktorem a spolu- 
vydavatelem knižnice Zahrada budečská, ur
čené mládeži a obsahující v jednotlivých seši
tech krásnou literaturu, sborníky deklamač- 
ních textů, písní, zábav a her. Od této doby 
přispíval také do většiny pedagogických časo
pisů. 1851 se stal podučitelem farní školy u Sv. 
Jindřicha, na podzim 1861 byl jmenován prv
ním a řídícím učitelem na nově zřízené škole 
farní u P. Marie Vítězné na Malé Straně. Od 
počátku 60. let byl v popředí pražského škol
ského ruchu. Přičinil se o založení spolku 
k podporování vdov a sirotků učitelských
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(dlouho byl jeho předsedou), byl předsedou 
Pražské Budče a Matice Komenského (spolku 
na vydávání pedagogických spisů), od 1863 byl 
členem vládní komise pro revizi čítanek. 1868 
se této funkce vzdal. 1880 mu ministerstvo vy
učování udělilo titul školního ředitele, 1886 
odešel do penze. Měl četné styky s venkovem, 
mnohde pomáhal zakládat veřejné knihovny. 
Zůstal neženat. Pohřben byl na Olšanských 
hřbitovech v Praze.

Veškerá spisovatelská práce Š. B. souvisí se 
školou a výchovou. Psal a sestavoval přede
vším díla, která přicházejí přímo do rukou 
mládeže, tj. učebnice, čítanky, zpěvníky, pro
zaické beletristické texty. Jeho vývojový pří
nos pro literaturu tohoto typu spočívá v tom, 
že výchovné a věcně naučné určení spisů se 
uplatňuje s ohledem na to, jak děti a mladí lidé 
přistupují ke skutečnosti, vnímají ji a osvojují 
si ji.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Štěpán B.; B. (Časopisecké 
příspěvky většinou bez podpisu.) ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Budečská zahrada (od 1880); ČČM (od 1850); Čes. 
včela (od 1845); Květy (od 1845); Nár. škola (od 
1863); Posel z Budče (od 1849); Pražské noviny (od 
1846); Škola (od 1853); Škola a život (od 1855). ■ 
KNIŽNĚ. Literatura pro mládež krásná a nauková: 
Malý gratulant čili Přánky malých (1845, s Josefem 
B; 2. rozšiř, vyd. 1850 s tit. Malý gratulant čili Sbírka 
přání hodících se mládeži pro rodiče a přátely její); 
Malý vyprávěč čili Deklamovánky (1845, s Josefem 
B.; 2. rozšiř, vyd. 1878); Čítanka (1848; 2. rozšiř, vyd. 
1849); Pout z domova po vlasti (1849); Báchorky pro 
dítky a přátele jejich (1850; 3. rozšiř, vyd. b. d. s tit. 
České pohádky, upr. F. A. Zeman); Malý kejklíř 
(1850; další vyd. s tit. Malý kouzelník); Popsání ne
bes (1851); Vyprávěnky dětské (1854, s F. S. Štěpán
kem); Noční rozmlouvání pejska Štěká a kočičky 
Míči Macíkovy (1854); Dětské hry a zábavy (1855); 
Zpěvník pro mládež (1. 1858,2. 1860); Praktické uče
ní zeměpisné Čech (1863); Budečské jesličky (text 
zpěvohry, 1867, s K. Amerlingem; další vyd. i s tit. 
Jesličky). I KORESPONDENCE: Korespondence 
se Š. B. (J. Koliskovi z 1848, J. Lhotákovi z 1846, F. S. 
Štěpánkovi z 1855 a Marii Anežce z 1850), Posel 
z Budče 1889; K. A. Vinařického Korespondence 
a spisy pamětní 3 (Vinařickému z 1850; 1914, ed. V. 
O. Slavík). ■ REDIGOVAL časopis: Národní škola 
(1867 — 68, s V. Kredbou); knižnice: Bibliotéka uči
telská (2. sv., 1845, s Josefem B.), Zahrada budečská 
(8 seš., 1850-60). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: J. 
Svoboda: Školka čili prvopočáteční... vyučování 
malých dítek. K 2. vyd. upravil Š. B. (1874); J. Bačko
ra: Praktické navedení ke hláskování a čtení... K 2. 
vyd. upravil Š. B. (1880). ■

LITERATURA: an.: Š. B. (životopis), Světozor 
1871; ■ nekrology: an., Světozor 1888; J. L. Turnov
ský, Zábavné listy 1888 ■; E. Strnad: Vlastivěda 
utvrzující ducha konzervativního, in Š. B.: Pouť z do
mova po vlasti (1933).

mo

Alexandr Bačkovský
* 18. 2. 1880 Trojovice u Hrochova Týnce
† 10. 10. 1925 Praha

Literární kritik a informátor o českém písemnictví 
v zahraničním tisku; piekladatel francouzské a ze
jména italské beletrie.

V době středoškolských studií začal B. použí
vat pseudonymu Jean Rowalski, jímž pak po
depisoval většinu svých prací. — Pocházel 
z rodiny učitele měšťanské školy; starší bratr 
Karel B. (1878—1901) byl též literárně činný, 
od 1897 až do své předčasné smrti publikoval 
časopisecky básně, prózy i kritiky (Lumír, alm. 
Na nové květy, Nový život, Zlatá Praha). A. B. 
studoval 1891—94 na gymnáziu v Chrudimi, 
pak na reálce v Pardubicích (mat. 1898). Od 
1899 byl zapsán na stavební fakultě vysoké 
školy technické v Praze (do konce letního se
mestru 1903). Po složení 2. státní zkoušky 1907 
se stal inženýrem pozemního stavitelství; byl 
zaměstnán nejprve u soukromého podnikate
le, pak v rakouské státní službě u místodržitel
ství v Dalmácii (1910—11); zde působil i jako 
městský inženýr v Zadaru (z Dalmácie často 
navštěvoval Itálii). 1912 podnikl cestu kolem 
světa, při níž se několik měsíců zdržel v Japon
sku (byl zaměstnán u stavitelské firmy Lezl 
a Hora v Jokohamě), na Tahiti, v San Františ
ku (zde opět pracoval ve svém oboru) a v New 
Yorku. 1913 se stal zaměstnancem minister
stva veřejných prací ve Vídni, po převratu se 
vrátil do Prahy a přešel do státních služeb 
ČSR; 1920 byl za československo-polského 
sporu členem delimitační komise na Těšínsku, 
pak přednostou personálního oddělení na mi
nisterstvu zahraničí. B. žil osaměle jako starý 
mládenec (přítelem mu zůstal až do smrti bá-
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sník B. Knoesl) a postupně se odcizoval lite
rárním druhům mládí (J. Kamper, E. Lešehrad, 
K. Sezima, H. Jelínek); od doby pobytu ve Víd
ni a zejména po návratu do Prahy ztrácel styk 
s literaturou a zemřel jako literát téměř zapo
menut V posledních letech života byl zauja
tým zednářem a zajímal se též o okultní otáz
ky, astrologii a chiromantii. Zemřel na násled
ky úrazu a recidivu tyfu. Byl zpopelněn v praž
ském krematoriu na Olšanech.

B. zaěal 1897 psát pod pseudonymem infor
mativní zprávy a referáty o soudobé české li
teratuře do orgánu francouzských symbolistů 
Mercure de France, kde byly uveřejňovány 
pod společným titulem Lettres Tchěques (po 
dvou letech B. spolupráce převzal rubriku Ha
nuš Jelínek). Od 1901 psal referáty a stati o li
teratuře i do českých literárních časopisů a do 
denního tisku, nejsoustavněji do Lumíra, je
muž zůstal věren za Hladíkova, Vlčkova 
i Kamprova vedení (1905—09 tu vyšly jeho 
studie o G. Carduccim, J. Laforguovi, A. Rim- 
baudovi aj.), a dále do Venkova. V prvních le
tech století patřil B. k literárnímu okruhu Lu
míra (spolu s K. Sezimou, H. Jelínkem aj.); s tě
mito autory se 1904 zúčastnil i vydání tzv. di
vadelní brožury (Národní divadlo a české dra
ma), kritizující vztah vedení ND k původní 
tvorbě, i založení a činnosti spolku Kruh čes
kých spisovatelů (pro jeho divadelní cykly ve 
Švandově divadle B. překládal dramata). Jako 
literát i člověk se B. stylizoval do podoby dan- 
dyho a exotika, ve vlastní kritické činnosti při
tom projevoval skutečný rozhled po světovém 
písemnictví; jeho kritiky, založené na snaze 
metaforicky vystihnout významovou a citovou 
atmosféru posuzovaného díla, se však uchylo
valy k mnohomluvnosti a esejistické frázi. Na
vazovaly na dekadentní představy umění jako 
exkluzivní záležitosti a přes jednotlivé živé 
postřehy nepřekročily hranice epigonského 
projevu. V překladech — zejména z italštiny 
— projevoval B. vedle jazykových znalostí 
a snahy neporušit individualitu originálu i roz
hled a vkus při výběru ze soudobé produkce; 
často pracoval pro Hynkovu edici Pestrá 
knihovna. Jako propagátor české literatury 
v cizině překládal i české autory do cizích ja
zyků (např. Zeyerovu Legendu z Erinu do 
francouzštiny; o její vydání dlouho marně usi
loval).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jean Otakar, Jean Rowal- 

ski; A. B., R. ■ PŘÍSPĚVKY m.ČČM (1910); Květy 
(od 1908); Lumír (od 1901); Máj (od 1910); Mercure 
de France (od 1897); Moderní život (od 1902); Nová 
čes. revue (od 1903); Osvěta (od 1909); Rozhledy (od 
1905); Samostatnost (od 1909); Srdce (od 1901J; 
Venkov (od 1906); Zlatá Praha (od 1909). ■ KNIŽ
NĚ. Překlady:^. de Roberto: Novely (1906) 4- Kru
tá bolest (1915); G. ďAnnunzio: Gioconda (1908) 4- 
Panny ze skal (1910) 4- Hraběnka z Amafi a jiné 
pescarské novely (1911) 4- Námořní chirurg a jiné 
pescarské novely (1911); M. Serao: Povídky (1908); 
E. Zola: Lístek lásky (1909); L. Fiorentino: Novely 
(1911); L. Capuana: Markýz Roccaverdina (1912); 
Jolanda: Tajemné nevěsty (1912); L. Hearn: Zrušený 
slib (1913); L. Motta: Bouřlivý proud (1913). I SCÉ
NICKY. Překlady: G. A. Traversi: Náramek (1906); 
P. Veber: Ruka nevěry (1908). ■

LITERATURA: A. Novák: J. R., LidN 14. 10. 
1925; H. Jelínek: J. R., Lumír 1925; E. Lešehrad: J. R., 
Rozpravy Aventina 1929 4- Tajeplný kritik, LitN 
ELK 1947; K. Sezima: Exotik, in Z mého života 
3 (1946).

II

František Bačkovský
* 2. 11. 1854 Benátky (Ždírec nad Doubravou 
— B.) u Chotěboře
† 23. 11. 1908 Praha

Literární historik, novinář a publicista, později na
kladatel a knihkupec.

Pocházel z rolnické rodiny, základní školu na
vštěvoval v Chlumu, gymnázium v Chrudimi, 
školní rok 1870/71 také v Německém (Havlíč
kově) Brodě. Po maturitě studoval 1875—80 
na filoz. fakultě v Praze (doktorát 1886, diser
tace Zevrubné dějiny českého písemnictví do
by nové í). Od 1878 působil jako suplující pro
fesor v Německém Brodě. C ěl se stát knih
kupcem, a proto se 1881 školské činnosti 
vzdal, přesídlil do Prahy a nakoupil na krát
kodobou praxi v Urbánkově knihkupectví, aby 
získal knihkupecký výuční list. Koncesi však 
získal až 1889, do té doby se živil jako nezá
vislý spisovatel a korektor. 1890 si otevřel nej
dříve v Divadelní ulici, krátce nato v Žitné 
a od 1891 na rohu Žitné a nynější Legerovy
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ulice v Praze knihkupectví, které později roz
šířil i o antikvariát. Rozvinul také svou nakla
datelskou činnost, soustředěnou především 
k české literatuře a jazyku. Vydával zejména 
naučnou literaturu (literárněhistorické a mluv
nické příručky), klasickou českou beletrii a pů
vodní literaturu pro mládež. Byl však více 
znalcem české knihy než podnikatelem, a pro
to měl často značné hospodářské potíže.
V hluboké duševní depresi, způsobené ob
chodními neúspěchy i zdravotním stavem (té
měř oslepl), skončil dobrovolně svůj život. Je
ho tělo bylo nalezeno ve Vltavě u Kralup až 
po třech měsících. Pohřben byl v Chvatěru- 
bech.

B. se zpočátku pokoušel o samostatnou vě
deckou práci v oblasti literární historie. Je au
torem řady studií o detailních problémech čes
ké obrozenské literatury. Jeho syntetické lite
rárněhistorické práce mají význam především 
jako bibliografické příručky, ve výkladové 
části jsou vesměs nepůvodní. Nejcennější 
z nich je Přehled dějin písemnictví českého do
by nejnovější(2. vyd. Přehled dějin písemnictví 
českého z let 1848—1898), který zachycuje 
publikace jinak neznámé. Několika brožurami 
zasáhl do sporu o Rukopisy na straně jejich 
obránců. V 90. letech vlastní literární práci té
měř opustil a věnoval se výhradně činnosti 
knihkupecké a nakladatelské. B. činnost nakla
datelská je zpočátku spjata s jeho vlastní čin
ností odbornou a působením knihkupeckým.
V prvních letech své publikační činnosti vydá
val jistou část svých prací vlastním nákladem. 
Rozvinul horečnou nakladatelskou činnost; 
vedle děl jednotlivých (vesměs obrozenských) 
autorů vydával i celou řadu edic, např. Dět
skou knihovnu, Sbírku spisů pro mládež vyni
kajících českých spisovatelů, Všeobecně zají
mavou poučnou knihovnu, Studentskou 
knihovnu (od 1889), Národní knihovnu českou 
(od 1905), Vymazalovy učebnice řečí Snadno 
a rychle, kapesní slovníčky. Nepravidelně vy
dával Katalogy či Oznamovatele, jejich počet 
přesáhl číslo 400; 1905 vydal velký katalog an
tikvariátu. Ve svém podniku vychoval řadu 
knihkupeckých a nakladatelských pracovníků. 
Po smrti F. B. vedli závod dědicové až do 
1918, kdy z něho vznikly dva nové nakladatel
ské podniky (Jindřich Bačkovský a Bačkovský 
a Hach).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. Baborovský, Vlastimil 

Benátský, František Černý, Dr. Fr. Černý, J. Pro
cházka; B., F. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Athenaeum 
(Londýn, 1886); Beseda učitelská (od 1883); Budivoj 
(1880); ČČM (1888); Časopis čes. studentstva (1889); 
Čes. listy (1887 a 1889/90); Domácí hospodyně 
(1885); Hlas národa (od 1886); Hlídka literární (od 
1885); Komenský; Květy (od 1883); Listy filologické 
a pedagogické (od 1881); Lit listy (od 1881); Lit. ob
zor (příloha Studentských listů, 1882/83); Lit věstník 
(1889/90); Lit. zprávy (1898); Lumír (od 1885); Nár. 
listy (1885); Nedělní listy (lit. příloha Hlasu národa, 
od 1886); Ohlas chrudimský (1881); Osvěta (od
1881) ; Paedagogium; Paleček; Podřipan (1888); Po
krok (od 1884); Posel z Budče; Rozhledy literární 
(od 1886); Ruch (od 1882); Studentské listy 
(1881 —84 a 1889/90); Světozor (od 1884); Urbánkův 
Věstník bibliografický (od 1881); Vlasť (od 1884); 
Všeobecný věstník s přít Lit. oznamovatel (1883); 
Zábavné listy (od 1887); Zlatá Praha (od 1884); Žen
ské listy (1878, překlad). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a prá
ce o literatuře .Stručný přehled dějin literatury české 
doby nové (1879, 2. opr. vyd. 1894); Rádce při domá
cí přípravě k první řeči katilinské M. T. Cicerona 
s úvodem k četbě spisů Ciceronových vůbec a jeho 
řečí zvláště (1881); Stručná nauka o řečnictví s pří
klady (1881); Čím dál tím hůř (D 1882); Zajímavé čr
ty ze života našich slavných mužů a žen 19. století 
(1883); O básnické činnosti P. J. Šafaříka a Fr. Palac- 
kého (1885); Z našich dob vlasteneckých (1886); Ze
vrubné dějiny českého písemnictví doby nové 
1 (1886); Na obranu proti některým Masarykovcům 
a Gebauerovcům (stať, 1887); Několik rozprav o F. 
L. Čelakovském (1887); Přehled dějin písemnictví 
českého doby nejnovější (1887, 2. rozšiř, vyd. 1898 
s tit. Přehled dějin písemnictví českého z let 
1848—1898, 3. rozšiř, vyd. 1899); A jen se řežme! 
Rozprava (1888); Rukopis královédvorský a zeleno
horský ve světle pravděpodobném (1888); Jak zna
menitým učencem byl by padělatel Rukopisu králo
védvorského a zelenohorského (1889); K dějinám 
stolice jazyka českého při pražské univerzitě (1889); 
Kněží katoličtí o písemnictví novočeské zasloužilí 
(stati, 1890); Obrázky z dob našeho probuzení (P 
1890, pseud. Dr. Fr. Černý); Stručné dějiny písemnic
tví starořeckého s popisy a obsahy nejdůležitějších 
plodů jeho (1893); Výklad, že jsou pochybeně vydá
na všechna vydání Babičky Bož. Němcové (1906); 
Stručné dějiny písemnictví českého (1906, pseud. J. 
Procházka). — Práce mluvnické: Oprávce poklesků 
mluvnických v jazyce českém neboli Brus jazyka 
českého (1879, 2. rozšiř, vyd. 1880, 3. rozšiř, vyd.
1882) ; Stručné dějiny řeči a pravopisu českého 
(1880); Latinský pravopis, jehož dbáti jest gymn. žá
kům s upozorněním na některé bohemismy v latině 
(1880); Pomůcky ku snadnějšímu zapamatování roz
ličných věcí z latinské a řecké mluvnice (1881); Slov
níček latinsko-řecký ku Kořínkově Mluvnici latinské 
(1881); Praktický návod k českému pravopisu (1883,
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2. rozšiř, vyd. 1906 s tit. Učebnice českého pravopisu 
a mluvnice); Nové výzkumy a návrhy ve příčině čes
ké mluvnice (1885); Slovníček opravených chyb pra
vopisných ... (1886); Kdy jest psáti v češtině na po
čátku slov písmena veliká (1887, šifra F. B.); Mluv
nické rozpravy k užitku všem, kdož jakkoliv obírají 
se mluvnicí českou vůbec, a brusičům zvláště (1889). 
— Ostatní práce: Jak sázeti do loterie, abychom zce
la jistě vyhráli (1882, pseud. Vlastimil Benátský); Ra
dy a pokyny našemu studentstvu (1883); Národní 
obětiny (navštívenky), jejich vznik, rozvoj, význam 
a úspěchy i podniky příbuzné (1887); Studující, ne- 
dostudovavši gymnázium aneb reálku a školy vyso
ké, které povolání si voliti mohou (1890); Slovník ci
zojazyčný, obsahující výklad cizích slov v češtině 
užívaných aneb české náhrady za ně (1890); Zrušte 
kněžské bezženství (1894, pseud. J. Baborovský). — 
Mimoto: Ukazatel k Životu Řeků a Římanů od F. 
Velišského (1876), Ukazatel ku prvým 10 ročníkům 
Osvěty 1871—81 (1881), Doplňky a opravy k Rie- 
grovu slovníku naučnému A — Gythonové (1890). ■ 
KORESPONDENCE: Představenstvu v Chotusicích 
z 1873, rodičům z 1875, budoucí choti M. Pocho- 
bradské z 1875 — 77, E. Lešehradovi z 1900, F. Cajt- 
hamlovi-Liberté z 1894 (in sb. Dr. F. B., 1928). ■ RE
DIGOVAL časopisy: Studentské listy (1881—84, 
1889/90), Literární obzor (příloha Studentských lis
tů, 1882/83), České listy (1887, 1889/90), Literární 
věstník (1889/90), Literární zprávy (1898); sborník: 
Album původních prací literárních českého student
stva (1882); kalendáře: Kapesní kalendář studujících 
škol středních (1887/88-1907/08). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Vít. Hálka Epištoly k našemu studen
tstvu (1882); J. K. Tyla Kde domov můj? s dějinami 
hymny té a pozdějšími přídavky a překlady (1883, 
s R. Růžičkou); J. Kollár: Slávy dcera (1885); K. H. 
Mácha: Máj (1886); P. J. Šafařík: Tatranská Múza 
s lýrou slovanskou (1886); J. Kollár: Sebrané drobné 
básně (1887); Novočeský archív literární (1888—89); 
Básně P. J. Šafaříka a F. Palackého (1889); Prostoná
rodní říkadla (1890, pseud. J. Procházka); Pohádky 
B. Němcové (5 sv., 1893—94); Sto pohádek (1904, 
pseud. J. Procházka); Pohádkové večery (70 sv., b. 
d.). I

BIBLIOGRAFIE: Spisovatelem a vlastním nakla
datelem (soupis knižních publikací a edic, in sb. Dr. 
F. B., 1928). ■ LITERATURA: sb. Dr. F. B. (1928). ■ 
■ ref. Zevrubné dějiny českého písemnictví doby 
nové (seš. i kniž. vyd.): Kovář, Athenaeum 1885; B. 
Čermák, NL 26. 2. 1885; T. Škrdle, Vlasť 1885; an., 
Květy 1885 ■; R.: Desítiletá spisovatelská činnost F. 
B., Lit. listy 1886; F. Bílý: ref. Několik rozprav o F. L. 
Čelakovském, Lit. listy 1887; J. V. Novák: ref. Obráz
ky z doby našeho probuzení, Lit. listy 1890; P. Hru
bý: ref. Stručné dějiny písemnictví starořeckého, LF 
1897 (s poznámkou J. Krále); ■ ref. Přehled dějin pí
semnictví českého: F. V. V. (Vykoukal), Světozor 
1898; J. Vlček, LF 1899; A. Procházka Nové knihy 

kritické a literárně historické, Moderní revue 1899 
■ nekrology: F. V. Vykoukal, Osvěta 1909; an., 
Máj 1909; an., Zlatá Praha 1909 ■; A. Klášterský in 
Vzpomínky a portréty (1934).

v/

Karel Bačkovský viz in Alexandr Bač- 
kovský

Gustav Bach viz Budislav Třemšínský

Martin Bacháček z Nauměřic
* asi listopad 1541 Nauměřice (Neuměřice) 
u Slaného
† 16. nebo 17. 2. 1612 Praha

Rektor pražské univerzity, organizátor českého 
školského života, autor pedagogických spisů a učeb
nic, vydavatel kalendářů.

Psal se též Bachaček Nauměřský, Nauměřic, 
Bachaček Naumierzicius á Naumieric, Baccha- 
cius, Bachacius Naumierzicenus, Bachacius 
Naumierziczius á Naumierzic, Bachatius. Po
cházel ze selské rodiny. Z poddanosti byl pro
puštěn 1590 a přídomek „z Nauměřic“ spolu 
s erbem dostal od císaře Rudolfa 1591. Zá
kladního školního vzdělání nabyl ve Slaném, 
v Táboře, v Praze a v Klatovech, vysokoškol
ského na pražské univerzitě, kde spatřoval 
svůj vzor především v P. Codicilllovi. Pro B. 
další vědeckou dráhu mělo význam, že se na
učil německy, a to ve Znojmě a pak ve Vídni, 
kde byl zaměstnán jako krasopisec u biskupa 
A. Brusa z Mohelnice; nabyl tu i malířské do
vednosti. Touha po vzdělání ho vedla brzy po 
návratu do Prahy (po 1560) znovu za hranice: 
nejprve na lipskou univerzitu, potom do Alt- 
dorfu u Norimberka a do Wittenbergu (1567).
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Na svých cestách poznal mnoho význačných 
učenců. Po návratu do Čech (asi 1570) vyučo
val na různých školách (Žatec, Slaný, Tábor, 
Klatovy, Pardubice, Praha) a působil též jako 
domácí učitel v šlechtických rodinách. Dosáhl 
hodnosti bakaláře a 1582 i gradu magistra. 
Nejvýznamnější bylo jeho profesorské půso
bení na pražské univerzitě od 1583. Zastával 
skoro všechny univerzitní úřady fakultní a ko
lejní: 1586,1587,1594 a 1595 byl děkanem filo
zofické fakulty, 1598—1600 a od 1603 do smrti 
byl rektorem, 1591, 1593 a 1597 prorektorem. 
Řadu let (od 1584) byl rovněž proboštem kole
jí (Laudovy, Karlovy a Václavovy, kde sám 
bydlel).

B. byl jedním z nejvzdělanějších mužů své 
doby v Čechách. Pěstoval hlavně matematiku, 
zeměpis, astronomii a kosmografii. Stýkal se 
osobně nebo korespondoval s mnoha vrstev
níky, jejichž jména představují špičky tehdejší 
vědy (např. ]. Kepler, Tycho de Brahe, A. Hu- 
ber, T. Hájek, J. Jessenius, V. Budovec). B. čin
nost byla nejvýraznější a nejzáslužnější v ob
lasti organizační a pedagogické. Kladně půso
bil i svými povahovými rysy, např. svým de
mokratismem a důsledným hájením pravdy 
(zásah proti zákazu uvedení Campanovy hry 
Bretislaus). Usiloval o rozvoj českého školství, 
zvláště partikulárních škol, podílel se na se
psání školního řádu pro vzornou nižší školu 
a opatřoval také učební pomůcky; jeho záslu
hou řídila pražská univerzita obsazování sko
ro všech městských škol v Čechách a zčásti 
i na Moravě. Pro snahu o sjednocení a po
vznesení českého školství je B. pokládán za 
jednoho z předchůdců J. A. Komenského. Má 
také zásluhy jako vydavatel (např. P. Codici- 
llovi pořídil a vydal Epitaphia) a po léta publi
koval minuce, pranostiky a kalendáře. Mnozí 
přátelé mu dedikovali svá díla a úcta k němu 
se projevila i sborníkem epitafií, který vydala 
pražská univerzita spolu se žateckou školou, 
a sborníkem norimberských přátel při jeho 
úmrtí.

KNIŽNĚ: (Česky — díla s autorským a vydavatel
ským podílem:) Kalendář hvězdářský k psáni ku po
ložení země české řádně spravený a vydaný... k lé
tu Páně 1593... (1592); Minucí a pranostika učení 
pražského... (1592, 1606); Kalendář hospodářský 
a kancelářský... (1594 — výt. nezjišt., 1595); Kalen
dář hospodářský ku potřebě ouředníkům, písa
řům ... kupcům, historikům... (1605, 1606). — (La

tinsky) Donati declinationum paradigmata adiecta 
puerili interpretatione in usum puelorum et discipu- 
iorum. Lat., Bohem, et Germ. (1591); Paradigmata 
coniugationum... Lat. et. Bohem. (1594); Classes 
quinque in academia Pragensi pro pueris et adoles- 
centibus ... erectae (1609, an.); mimoto drobné spisy 
úředního rázu (ohlášení bakalářských promocí, po
zvání k rektorské volbě, univerzitní vyhlášky a pro
gramy apod.) a většinou obdobné příspěvky v pra
cích jiných autorů. ■ VYDAL: Epitaphia... M. Petři 
Codicilli a Tulechova... (1589); Reverendi viri... 
M. loannis Rosacii Suticensis... Trochaicum dico- 
lon tetrastrophon rythmicum... (1591); Rudimento- 
rum cosmographicorum loan. Honteri Coronensis 
libri IV cum elegantissimis tabellis geographicis... 
(1595). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 922-929; Rukověť 
human. básnictví 1 (1966). ■ LITERATURA: F. Pa- 
lacký: O pranostikách a kalendářích českých, zvláště 
v 15. století, ČČM 1829; V. V. Tomek: Paměti o ško
lách českých z rektorských let M. Martina Bacháčka 
(1598—1612), ČČM 1845; A. Rybička: Pomůcky 
k životopisům..., Lumír 1856; J. Jireček: Rukověť 
1 (1875); F. Dvorský: Dodatky a opravy k biografiím 
starších spisovatelů českých a k starší české biblio
grafii, ČČM 1878; Z. Winter in Děje vysokých škol 
pražských (1897) 4- in O životě na vysokých ško
lách pražských knihy dvoje (1899) + in Život a uče
ní na partikulárních školách v Čechách 15. a 16. sto
letí (1901); J. Glůcklich: Václava Budovce z Budova 
korespondence, Hist. archív ČAVU 1908; K. Hrdina: 
Humanistický básník Pavel z Jizbice, LF 1923; J. Ku- 
bálek—J. Hendrich—F. Šimek in Naše slabikáře 
(1929); G. Gellner in Životopis lékaře Borbonia 
a výklad jeho deníků (1938); F. M. Bartoš: Rektor M. 
B. z N., in Bojovníci a mučedníci (1939); H. Kunst- 
mann in: Die Nůrnberger Universitát Altdorf und 
Böhmen (Köln-Graz 1963); J. Hejnic: Humanistica, 
LF 1965; J. Hanzal: M. B. z N. a městské školy ve 
středních Čechách před Bílou horou, Středočes. sb. 
historický 1975.

zdt

Mikuláš Bakalář
* 2. polovina 15. století
† po 1514

Český tiskař slovenského původu, první výrazná 
osobnost českého knihtiskařství.
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Pův. rodinným jm. Štětina. Sám uvádí, že se 
narodil v Uhrách, studoval na krakovské uni
verzitě (neznámo kdy) a dosáhl tam bakalář-- 
ství (užíval pak výlučně jména Bakalář; 
1533—34 tiskl v Plzni Tomáš B., asi jeho syn). 
Mezi 1487 — 93 se M. B. usídlil v Plzni; 1493 už 
tu byl usedlým měšťanem (s domem, který nej
spíše vyženil), 1494 byl vdovcem, 1495 se zno
vu oženil. Není známo, kde se vyučil tiskařství. 
Bohatá katolická Plzeň poskytovala jeho živ
nosti výhodné prostředí.

Dochovalo se na třicet jeho tisků 
z 1498—1513. Od 1506 spolupracoval s norim
berským tiskařem J. Hölzlem a od té doby se 
jeho původně jednoduché tisky povznesly 
výzdobou na úroveň raně renesančního stře
doevropského knihtisku. Vydával — výhradně 
česky — vedle různých kalendářových prací 
zábavné, naučné i nábožensky vzdělavatelné 
spisy. Jeho tisky jednak znovu uváděly do obě
hu starší domácí tvorbu (Podkoní a žák, asi 
1498, české znění Barlaama a Josafata), jednak 
seznamovaly s oblíbenými cizími naučnými 
spisy (Traktát o zemi svaté a Život Mahome- 
dův Bernharda z Breitenbachu, 1498) a s nový
mi poznatky o světě (Spis o nových zemích 
a o Novém světě, asi 1503 — 04). 1501 vydal 
sborník překladů V. Kornela ze Všehrd a Ř. 
Hrubého z Jelení s programem českého ná
rodního humanismu, 1511 latinsko-český slov
ník J. Vodňanského, navazující na tento pro
gram. Šíří vydavatelského programu a kvali
tou vydávaných děl je B. prvním českým tiska
řem, jehož produkce, zaměřená na široký 
okruh českého čtenářstva, podávala ve zkrat
ce obraz dobového stavu národní literatury. 
Pravděpodobně byl i překladatelem a upravo
vatelem prací, které vycházely z latinských 
předloh.

Z TISKAŘSKÉ PRODUKCE: B. Breidenbach: Ži
vot Mahomedův (1498) + Traktát o zemi svaté 
(1498); Tomáš Kempenský: O následování Krista 
(1498); Kronika sedmi mudrců (1501); A. Vespucci: 
Spis o nových zemích a o Novém světě 
(1503—1504); J. Mandeville: Knížka o putování po 
světě (1510); J. Bosák Vodňanský: Vokabulář Lacti- 
fer (1511); Kronika o narození velikého Alexandra 
Macedonského (1513).

LITERATURA: J. Kocáb: Vývoj knihtiskařství 
a české prvotisky (Plzeň 1880); J. Strnad: Knihtiskaři 
plzeňští v 15. a 16. stol., Památky archeologické 
a místopisné 1887 — 89; Z. V. Tobolka: Plzeňský tis
kař M. B. (Písek 1927, též slovenský, Žilina 1942); sb. 

M. Bakalář Štětina, štúdie a materiály o živote a die- 
le slovenského prvotlačiara v Plzni (Bratislava 1966, 
se soupisem B. tisků od F. Horáka); M. Bohatcová: 
ref. sb. M. Bakalář Štětina, LF 1967; P. Kneidl in 
Spis o nových zemích a o Novém světě (1981).

jh

František Karel Bakule
* 12. 2. 1861 Sudoměřice u Tábora
† 27. 8. 1941 Praha

Autor moralistních a sociologických úvah, beletrista.

Dostalo se mu jen nejzákladnějšího školního 
vzdělání; jeho žena byla spřízněna s rodinou 
kapelníků a komponistů Komzáků. V rodišti 
působil jako hostinský a venkovský muzikant 
(housle, klavír, flétna), 1887 si najal hospodu 
v Bechyni, záhy se však přestěhoval do Prahy. 
Zde měl zprvu malý obchod, od 1889 až do 
svého penzionování pracoval jako úředník 
Zemské banky. Svému synu K. H. Hilarovi po
máhal při vydávání Moderní bibliotéky, po je
ho smrti usilovně pečoval o uchování jeho 
umělecké památky (vyvolal v život Hilarovu 
společnost, zasloužil se o inscenaci raného Hi- 
larova rukopisu Adamův sen v Národním di
vadle, citoval ho ve svých spisech). Agilní byl 
rovněž v propagování vlastních názorů (též 
jako ředitel Etické společnosti a vydavatel 
Edice ušlechtilé četby). Pohřeb se konal v kre
matoriu v Praze-Strašnicích.

Jádro B. literární činnosti tvoří úvahy a po
jednání, jimiž chtěl autor přispět k reformě 
společenského života. Odchován myšlenko
vým kvasem 90. let, pojímal krizi moderní spo
lečnosti jako krizi jedincova vztahu k ní; klíč 
k nápravě shledával v mravním zdokonalení 
člověka, v nastolení světského evangelia krásy 
a lásky, jež by nahradilo vyžilé náboženské 
ideologie a umožnilo člověku dosáhnout du
ševní harmonie. Po zjištění, že takovému cíli 
brání zejména rozvrat erotického a sexuálního 
života, začal se B. zabývat výhradně ženskou 
otázkou a dějinami lásky i jejích institucionál
ních forem. Své eklektické, diletující úvahy
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podpíral četnými citacemi a parafrázemi bele
trie i odborné literatury a provázel častými ex
kursy do minulosti. Próza, jíž B. svou literární 
činnost uzavřel, není víc než beletrizací jeho 
stálých námětů a řešení; postavy a děje jsou 
v ní koncipovány jako následováníhodné pří
klady a praktické morální rady jsou přímo vtě- 
lovány do dialogů.

PŘÍSPĚVKY in: Moderní život (1902). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Rozkošné povídky „vyjasnění“ (1930); 
Apoštol nové lásky (R 1939). — Ostatní práce: 
Zkoumání a posuzování povahy života lidského 
(1901); Žena a její kouzlo (2 sv., b. d., 1902); Člověk 
a doba moderní (1903); Lži a ideje (1904, pokračová
ní předchozí kn.); Kouzlo ženy v zápase sociálním 
a erotickém (1923); Rozmary erotismu (1925); 
O umění žiti (1925); Osudy krásných žen a zvůle mu
žů v dějinách lásky (1929). ■ REDIGOVAL knižnici: 
Edice ušlechtilé četby (od 1925). ■

LITERATURA: Ž: ref. Žena a její kouzlo, Zvon 
1902/03; G. R.: ref. Osudy krásných žen, Signál 1929; 
kp: Spisovatel B. mrtev, LidN 29. 8. 1941.

jo

Jan M. Balák viz in Jaroslav Batak

Jaroslav Balák
* 1. 9. 1880 Kolín
† 5. 10. 1935 Praha

Autor veseloher a operetních libret, divadelní kritik, 
publicista.

Podepisoval se též Jaro Balák. Jeho nevlastní 
bratr byl historik a politik Zdeněk Tobolka 
(1874—1951). Otec, novinář a autor, překlada
tel i pořadatel humoristické literatury Jan M. 
Balák (1848—1900), byl začátkem 70. let re
daktorem Humoristických listů a vídeňských 

Humoristische Blátter (vyd. K. V. Klíč), pozdě
ji vydavatelem a redaktorem mladočeských 
novin zaměřených na místní záležitosti: v Pra
ze 1874—75 řídil listy Vyšehrad a Hospodář, 
poté 1876 —85 v Kolíně Kolínské noviny (a sa
tirický časopis Drak), po návratu do Prahy za
ložil na sklonku 1885 další tzv. předměstské 
noviny, nazvané zprvu Neodvislé listy a krátce 
nato přejmenované na Vinohradské listy. Je
jich vydavatelství i redakci převzal po smrti J. 
M. Baláka syn Jaroslav, v období 1898 — 1902 
posluchač právnické fakulty v Praze, a po čase 
je proměnil z mladočeského listu v „nezávislý 
orgán volné kritiky“. Psal do nich politické 
články, fejetony a především divadelní kritiky. 
(Podstatně zapůsobil na to, že Občanská zá
ložna ve Vršovicích koupila 1928 Havlíčkův 
rodný dům v Borové a věnovala jej Havlíčko
vu fondu Jednoty čs. novinářů, který v něm zří
dil muzeum.) Krátce po B. smrti, koncem 1935, 
původní Vinohradské listy zanikly.

B. debutoval sbírkou sentimentálně milost
ných básní, později se věnoval především di
vadlu. Jeho satirické komedie a veselohry, za
ložené na situační komice, se zaměřují na kriti
ku protekcionářství a kariérismu (Terna) nebo 
se vysmívají konzervatismu a oceňují lásku ja
ko jeden z nejdůležitějších životních kladů 
(Zlatý Jiří). Psal také operetní libreta (o libreto 
Slovácké princezky, které bylo údajně zcela 
přepracováno E. Novotným, se soudil s R. Pis- 
káčkem a novým autorem textu a bylo mu při
znáno 30 % tantiém). Úzce spolupracoval 
s ochotnickými soubory (zejména z Vinohrad) 
a pomáhal jim zvyšovat jejich uměleckou úro
veň. Překládal z němčiny.

ŠIFRY: -á-, J. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Divadelní ka
lendář (1904, 1908, 1909); Máj (1913); Nár. listy 
(1902); Vinohradské listy. ■ KNIŽNĚ. Beletrie .Prv
ní kniha básní (BB 1900); Terna (D 1907, i prem.); Je
ho žena (D 1912, i prem.); Vetřelec (D 1914, i prem.); 
Zlatý Jiří (D 1920, i prem., s B. Vrbským). ■ SCÉ
NICKY. Hry: Marelektryón (1923); Šestý smysl. — 
Operetní libreta: Bonbónový král (1913, hudba A. 
Provazník); Slovácká princezka (1918, hudba R. Pis- 
káček). — Překlad: J. Wassermann: Obrácení lorda 
Hamiltona (1913). ■ REDIGOVAL časopis: Vino
hradské listy (1900—35). ■

LITERATURA: ■ ref. Terna: O. Theer: Národní 
divadlo, Lumír 1906/07; -sa-, Máj 1906/07, č. 40; J. 
Karásek: Divadlo, Moderní revue 1906/07, č. 
10-11; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 1906/07, č. 
38; M. A. Š. (Šimáček): Obzor divadelní-Činohra,
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Osvěta 1907, 2. díl, č. 7 ■; K. (F. V. Krejčí): ref. Bon
bónový král, PL 29. 1. 1913; H. Jelínek: ref. Obrácení 
lorda Hamiltona, Samostatnost 27. 2. 1913; ■ ref. 
Vetřelec: M. (M. Majerová), PL 17. 9. 1914; O. 
Fischer: S povděkem vítáme ..., Čes. revue 1914/15, 
č. 4 ■; an: Divadlo (ref. Zlatý Jiří), Jitřenka 1921, č. 9; 
■ nekrology: -š- (F. S. Procházka), Zvon 1935/36; 
an., Vinohradské listy 1935, č. 38 a č. 41—42 ■; K. 
Balák: Redakční vzpomínání, Vinohradské listy 2. 
12. 1939.

sb

Karel Balák «
* 28. 1. 1898 Lobzy (Plzeň — L.)
† 8. 8. 1962 Praha

Dramatik píšící hry zejména pro ochotnické scény, 
autor operetních libret, kabaretních výstupů, her pro 
mládež, prozaik, novinář.

Narodil se jako syn železničního strojníka. 
V souvislosti s otcovým zaměstnáním měnil 
místa bydliště, žil v jižních Čechách, v Železné 
Rudě, v Protivíně. V Písku vystudoval reálku 
(mat. 1917), rok byl na vojně v Benešově 
a v Linci; převratové události 1918 prožil 
v Písku. Již na reálce vydával časopis a hrál di
vadlo v ochotnických kroužcích. 1919 začal 
studovat na pražské dramatické konzervatoři 
(s O. Korbelářem, J. Borodáčem aj.). 1921 ode
šel s J. Borodáčem a A. Bagarem na Sloven
sko, kde hrál divadlo v rámci družstva pro vy
budování Slovenského národního divadla (v 
Košicích, Banské Bystrici, Martině, Bratislavě 
a Žilině). 1923 přešel do divadla v Čes. Budějo
vicích; zde se oženil s herečkou J. Šárovou. 
1929 přijal místo redaktora Švejdova divadel
ního nakladatelství v Praze; v důsledku hospo
dářské krize však 1933 ztratil zaměstnání 
a probíjel se jako příležitostný publicista, dra
matik a loutkoherec. V té době spolupracoval 
s ochotnickým souborem loutkoherců J. Malí- 
ka v libeňském Sokole. 1939 se stal redakto
rem Vinohradských listů, od 1940 působil jako 
loutkoherec u J. Skupy až do Skupova zatčení 
1944. 1945—47 pracoval opět se Skupou, 
1947 —58 byl redaktorem deníku Mladá fron
ta.

B. rozsáhlá tvorba je žánrově i tematicky 
velmi rozmanitá. Jako divadelní praktik napsal 
řadu lidových veseloher (k některým složili 
hudbu J. H. Bareš, K. Moor, O. Sedelmaier aj.), 
určených zejména ochotnickým scénám. Ob
měňoval v nich oblíbená dějová schémata (zá
měna jednotlivých postav, konflikt z nedoro
zumění apod.). Jak ve fraškách, tak v sólových 
kabaretních výstupech, kupletech a humor
ných scénkách užíval parodistických prvků. Je
ho pokusy o vážná dramata se opírají o tradič
ní náměty venkovské literatury (protiklad me
zi láskou a majetkem, generační rozpory, osu
dy výměnkářů). Ve společenských dramatech 
z pražského prostředí se spokojoval s vnější 
ilustrací zběžně motivovaného konfliktu. — 
Znalost jevištních efektů usiloval B. uplatnit 
i ve hrách pro mládež s tradičními postavami 
Kašpárka, Honzy aj. Oficiální ideologii zpra
covával zejména v oslavných scénách urče
ných pro slavnostní akademie (scény k 28. říj
nu, o M. R. Štefánikovi apod.). Pro potřeby 
školních a sokolských besídek vydával tema
tické sborníky se scénkami, básněmi a slav
nostními proslovy k vánocům, jmeninám aj. 
S tím souvisejí i jeho příležitostné práce pro 
společenské a zájmové organizace (sokolstvo, 
hasiči). Časově poslední okruh jeho tvorby, 
která si kladla vyšší umělecké cíle, tvoří romá
nové práce Rozdavači smíchu z prostředí cir
kusového a loutkářského a Zaváté cesty z 
pražského divadelního prostředí ze začátku 
20. stol. Součástí B. díla jsou publicistické prá
ce (fejetony, epigramy, úvodníky, kult, a polit, 
články, glosy aj.) v denících a revuích.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Lupen, B. A. Láček, 
Emil Kolář, Karel B. Lak, Karel Jiřina, K. Karbala, 
Pavel Hora, Václav Klen; -ák, bk, blk, K.-ák, K. B. I 
PŘÍSPĚVKY in: Besedy venkovské rodiny; Čes. slo
vo; Českosl. novinář; Dikobraz; Div. list Jihočes. nár. 
divadla; Divadlo (1926 — 27); Hlas revoluce; Jihočes. 
dělník; Jihočes. sportovní týdeník; Kytice románů, 
povídek, básní a rad (1938/39, román Smrt pod šibe
nicí); Libeňské noviny; List našich dětí; Milevský 
kraj; Mladá fronta; Mladé Slovensko; My 47 — 51; 
Nár. politika; Naše obrana (Příbram); Nová Praha; 
Nová vesnice; Paleček; Pionýrské noviny; Písecké 
listy; Pohraniční a vnitřní stráž (1953 — 59); Práce; 
Práce mladých; Právo lidu; Republikán; Stachano- 
vec; Stráž lidu; Svět v obrazech; Švejdův div. věst
ník; Tvorba; Večerní Praha; Vinohradské listy 
(1939—41); Vlasta; Zeměd. noviny; Zpravodaj Blo- 
vicka. ■ KNIŽNĚ. Beletrie (větš. b. d.): Dobrosrdeč
ný šejdíř (D 1926); Radikál Tsum — Tsum (D 1926);
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Následky rozvodu (D 1927); Nové ráno (D 1927); 
Zakletá princezna aneb Jak se Jirka králem stal (D 
pro ml., 1927); Hloupý Honza mezi čerty (D pro ml.,
1928) ; Kašpárek a hloupý Honza (D pro ml., 1928); 
Kašpárek čarodějem (D pro ml., 1928); Noční dob
rodružství (D 1928); Cestou lásky (D 1929); Děvče 
z krčmy (D 1929); Honza a královna vil (D pro ml.,
1929) ; Jak Kašpárek strašil Kubu (D pro ml., 1929); 
Jak Kašpárek zachránil očarovaný mlýn (D pro ml., 
1929); Kašpárek a Honza na dobrodružných cestách 
(D pro ml., 1929); Kašpárek v začarovaném lese (D 
pro ml., 1929); Dolary strýčka Johna (D 1929); Kaš
párek mezi loupežníky (D pro ml., 1929); Kašpárek, 
šelma mazaná (D pro ml., 1929); Kašpárek vítězem 
nad čarodějnicí (D pro ml., 1929); Kouzelný džbán 
aneb Jak Kašpárek rozesmál smutnou princeznu (D 
pro ml., 1929); Pohádka o vánočním stromku (D pro 
ml., 1929); Stín osudu (D 1929); Trosečníci lásky (D
1929) ; A Kašpárek zase vyhrál... (D pro ml., 1930); 
Cesta k svobodě (D 1930); Dobrý voják Breburda 
(D 1930, opr. vyd. 1933); Jak Kašpárek z komedie 
zmařil krále Obrobije (D pro ml., 1930); Jakou si 
kdo zpívá (kabaretní výstup, 1930); Kašpárek 
a kmotr Rambousek (D pro ml., 1930); Kašpárek 
a žabí král (D pro ml., 1930); Kašpárek jde vandrem 
s Pikslou Alexandrem (D pro ml., 1930); Kašpárkův 
proslov před pohádkovým představením (1930); 
Kořenovský grunt (D 1930); Mikulášská nadílka 
(scéna, 1930); Podařená rodina (D 1930); Pohádka 
o maminčině srdéčku aneb Jak Kašpárek potrestal 
zlého Jeníka (D pro ml., 1930); Prolog ke každému 
kabaretnímu večeru (1930); Revoluce na faře (D
1930) ; Sekanina čili Bohopusté zpívání v míchaných 
rytmech pro dva zpěváky (kuplet, 1930); Silvestrov
ský proslov (1930); Štědrovečerní pohádka (D pro 
ml., 1930); Vítězný prapor (scéna, 1930); Ztřeštěná 
historie (D 1930); Lepší dobré srdce nežli milión (D
1931) ; Drama na statku (D 1931); Frajtr Kacbunda 
— neštěstí kumpanie (D 1931); Kašpárkovo nejkrá
snější vítězství (D pro ml., 1931); Kdo nekrade? (D 
1931); Obžínky, obžínky... (scéna, 1931); Na Ka
špárka nikdo nevyzraje! (D pro ml., 1931); Nohýl 
a Dudelsack jsou ve při (D 1931); Silvestr je vlastně 
švindl (kabar. výstup, 1931); Tyršovou stopou (scéna,
1931) ; Země česká — domov můj! (scéna, 1931); Ať 
zhyne prohibice! (kabar. výstup, 1932); Hádka pro 
hubičku (kabar. výstup, 1932); Hledá se pacient... 
(scéna, 1932); Kaprál Půlpalec „dělá vojnu“ (D 1932); 
Konference národů (kabar. výstup, 1932); Lapený 
ženich (D 1932); Mikuláš vám nadělí (scéna, 1932); 
Smolaři (kabar. výstup, 1932); To je vinna vláda (ka
bar. výstup, 1932); Tři ukrutné mordy (kabar. výstup,
1932) ; Zpívejte všichni! (kabar. výstup, 1932); Ka
špárek a Švanda dudák (D pro ml., 1932); Dělejte do 
politiky (kabar. výstup, 1933); Dueto silně politické 
(kabar. výstup, 1933); Dva proslovy k josefským ve
čírkům (1933); Fredy a Poli (kabar. výstup, 1933); 
Kašpárek, hrdina veliký, obelstí snadno dva vodníky 

(D pro ml., 1933); Kašpárkovy povídačky (proslovy, 
básně, scény, 1933); Kašpárkovy taškařinky (4 jed
noaktovky pro ml., 1933); Když štěstí přijde (D
1933);  Moje písně (kabar. výstup, 1933); Naše svo
boda (sb. básní a proslovů pro ml., 1933); Není od
kaz jako odkaz (D 1933); Noviny a lidé (kabar. vý
stup, 1933); Páni Pici — obchodníci (kabar. výstup,
1933) ; Píchneš nožem, píchneš slovy, proto pozor na 
přísloví! (kabar. výstup, 1933); Pozor na lásku! (ka
bar. výstup, 1933); Prolog klaunův (1933); Sportovní 
fanoušek (kabar. výstup, 1933); Střepinky (4 recitace 
pro kabaret, 1933); Ten náš starej zupák... aneb 
Vojna jako řemen (D 1933); Tři dcery (kabar. vý
stup, 1933); Tři nejnovější silvestrovské proslovy 
(1933); U panského dvora (D 1933); Venca Kisna ze 
Zižkova (kabar. výstup, 1933); Veselí besedníci (vý
stupy a scény pro ml., 1933); Ze starého roku do no
vého (scéna, 1933); Zvony štědrovečerní... (D pro 
ml., 1933); Anton, nezlob! (D 1934); Ať žije nový 
rok! (kabar. výstup, 1934); Česká legenda (scéna,
1934) ; Čeští muzikanti (kabar. výstup, 1934); Haló! 
Sportovci, pozor! (kabar. výstup, 1934); Hoši, pozor 
na děvčata! (kabar. výstup, 1934); Tulák Straširybka 
(kabar. výstup, 1934); Hrstka přání (1934); Madlenka 
z kovárny (D 1934); Masopustní starosti (kabar. vý
stup, 1934); Není opice jako opice (kabar. výstup, 
1934); Nešťastný šafářův dvoreček (D 1934); Pan 
Vozembouch uvažuje (kabar. výstup, 1934); Prolog 
kabaretní (1934); Profesor Vykus o ženách (kabar. 
výstup, 1934); Případ flašinetáře Bezkočky (D 1934); 
Spolknutá desetikoruna (D 1934); Národní písnička 
(scéna pro ml., 1934); Venca Pták — landverák (D
1934) ; Zakleté království aneb Kašpárek a černok- 
něžník Kanafas (D pro ml., 1934); Zbudovský mu
čedník (D 1934); Zločin na periférii... (D 1934); 
Zpěváci ulice (D 1934); Dětský Mikuláš (sb., 1935, 
rozšiř, vyd. 1947); Černý kříž v poli... (D 1935); Ka
špárek a vládce Vzdorohlav (D pro ml., 1935); Ke- 
dlubnův Silvestr (kabar. výstup, 1935); Kdo je vlast
ně blázen? (D 1935); Člověče, zaplať dluhy své! (D
1935) ; Mateřská láska (D pro ml., 1935); Pan Babouk 
řeší krizi... (D 1935); Pan Fogltanc vypráví o Praze 
(kabar. výstup, 1935); Rezoluce starých panen (kaba
ret. výstup, 1935); Srdíčko z lásky (D 1935); Dědek 
pod pantoflem (D 1936); Druhému prezidentu re
publiky (4 scény pro ml., 1936, autor 4. scény M. Ve
selý); Hanička z Podlesí (D 1936); Kašpárek na roz
trhání (D pro ml., 1936); Milan Rastislav Štefánik (4 
scény pro ml., 1936, autor 4. scény M. Veselý); Pro 
brannost národa (sb. pro ml., 1936, s J. Kubičkou); 
Tatínek prohrál (D 1936); Trampoty tulákovy (ka
bar. výstup, 1936); V požáru dýmu (D 1936); Za hřbi
tovní zdí... (D 1936); Za lásku — smrt (D 1936); 
Zpěváček ulice chudý... (D 1936); Anča Vonásková 
(kabar. výstup, 1937); Já chci jenom Pepíčka (kabar. 
výstup, 1937); Josef — to je jméno! (kabar. výstup, 
1937); Mrzout a stará panna (kabar. výstup, 1937); 
Něco z přírodopisu (D 1937); Nešiďte Emánka (D
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1937); „Nos půl futra“ (kabar. výstup, 1937); Pepíci, 
Pepíci (kabar. výstup, 1937); Poslouchejte rádio! (ka
bar. výstup, 1937); Pražské zelenářky (kabar. výstup,
1937) ; Románek krásné cikánky (D 1937); Silvestr 
pod lucernou (kabar. výstup, 1937); Šplechty zloděj
ské (kabar. výstup, 1937); Veselá vdovička (kabar. 
výstup, 1937); Budem žít navěky (D 1938);... odpou
štíme našim viníkům... (D 1938); Pro naši svobodu 
(scéna, 1938); Svátek národa (scéna, 1938); Ve svor
nosti síla! (D pro ml., 1938); Veselý tramp Kubásek 
(kabar. výstup, 1938); Až se ucho utrhne (D 1939); 
Cesta za českou písničkou (slavnostní výstup, 1939); 
Český humor (proslov k večírku, 1939); Nešťastné 
stvoření (kabar. výstup, 1939); Paní Řepíčkové poví
dání „o páté“ (kabar. výstup, 1939); Ta česká muzika 
(kabar. výstup, 1939); Za matkou (D 1939); Aby to 
uteklo (kabar. výstup, 1940); Hospodská hamletiáda 
(kabar. výstup, 1940); Jak zuby léčiti (D 1940); Karty 
mluví pravdu (kabar. výstup, 1940); Naše zlatá Katy 
(D 1940); Památník staré panny (kabar. výstup,
1940) ; Seděti a chytati (kabar. výstup, 1940); Srdce 
na prodej (kabar. výstup, 1940); Starosti mládí (ka
bar. výstup, 1940); Špatné těsnění (D 1940); Tyhle 
houby (kabar. výstup, 1940); U naší kapličky... (D 
1940, opr. vyd. 1940); Ubohé manželky (kabar. vý
stup, 1940); Literární čtvrthodinka (kabar. výstup,
1941) ; Není nad reklamu (kabar. výstup, 1941); Píseň 
veskrze študácká (kabar. výstup, 1941); Pojem relati
vity (kabar. výstup, 1941); Princezna z cirkusu (D 
1941); Pryč s mužskou něžností (kabar. výstup, 
1941); Romance akademická (kabar. výstup, 1941); 
Romány ušlechtilých pacholat (kabar. výstup, 1941); 
To je rozdíl (kabar. výstup, 1941); Traktát o studen
tském humoru (kabar. výstup, 1941); Vy nic necítíte? 
(kabar. výstup, 1941); Její princ (operetní libreto, 
1943, s hudbou R. Piskáčka); Rozdavači smíchu (R 
1945); Zaváté cesty (R 1947); aj. — Ostatnípráce :N 
posvátné půdě Vyšehradu (průvodce historický 
a místopisný, 1946). — Úprava: E. Raupach: Mlynář 
a jeho dítě (D 1934). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Svátek matek (sb. programových čísel, 1932, rozšiř, 
vyd. 1938); Vánoce, vánoce ... (výstupy, scény, básně 
pro ml., 1933, rozšiř, vyd. 1940); Veselá dětská bese
da (básně, písně, scény pro ml., 1. a 2. sv. 1933, 3. sv. 
1940); Památce padlých... (sb. proslovů a recitací,
1938) ; Svátek práce (sb. programových čísel, 1938, 
s R. J. Vonkou); Husova oslava (sb., 1938). ■

LITERATURA: zak.: Vzpomínka na člověka 
(k80. výr. narození), MF 27. 1. 1978.

zt

Miloslav Baláš
* 22. 10. 1907 Křivé (Podlesí — K.) u Valašské
ho Meziříčí
† 31. 10. 1983 Nový Jičín

Beletrista usilující o básnickou prózu, překladatel 
z arabštiny, francouzštiny, perštiny, turečtiny a bul- 
harštiny, autor vlastivědných prací.

Pocházel z šesti dětí vesnického řemeslníka 
a továrního dělníka. Obecnou školu vychodil 
v rodišti, gymnázium ve Valašském Meziříčí 
(od 1919) a v Holešově (mat. 1930); koncem 
20. let začal publikovat pod patronací V. Mar
tínka v Moravskoslezském deníku, a to zejmé
na v jeho večerním vydání (Ostravský deník) 
a v literární příloze Besedy. 1930—34 studoval 
na UK orientalistiku, od 1934 práva (doktorát 
1946). Zájem o literaturu a umění ho během 
studií přivedl do styku s mnoha spisovateli (B. 
Četyna, F. Horečka, M. Jahn, F. Karas, V. Mar
tínek, M. Matulová, A. C. Nor, F. Táborský), 
výtvarníky (A. Zábranský, O. Kubín-Coubine) 
i hudebními skladateli. 1933—35 podnikl ně
kolik cest na Balkán a do Turecka; od 50. let 
znovu po různých evropských zemích a po 
Egyptě. Po základní vojenské službě (1936 až 
38) pracoval jako úředník okresního úřadu, 
1942—45 jako archivář a muzejní pracovník 
ve Valašském Meziříčí, kde byl rovněž činný 
v bibliofilském Kroužku knihomilů; 1943 se 
oženil. Po osvobození se přestěhoval do No
vého Jičína (1946), kde nepřetržitě pracoval ja
ko právník ONV až do důchodu (1968).

Od počátku je pro B. tvorbu charakteristic
ké tíhnutí k básnicky organizovanému textu, 
jak o tom svědčí nejen autorovy počáteční 
veršové pokusy, ale především jeho prózy, usi
lující o sevřený a stylisticky vytříbený výraz 
{Stínohry ze tmy). Situoval je do české minu
losti {Hlas a mlčeni) nebo do orientálního (Vě
jíř nocí) a antického {Zlatý věk) prostředí. 
Zaujetí pro básnický výraz rozhodovalo 
i o výběru B. překladů, zejména z orientálních 
jazyků (překlad rýmované prózy arabského 
básníka al Hamadáního) a z francouzštiny 
(překlad Apollinairových Kaligramů). Vedle 
prozaické a překladatelské tvorby se B. inten
zívně věnoval i vlastivědné a folkloristické 
činnosti, směřující k hlubšímu poznání Valaš
ská a Novojičínska. Regionální zaměření má 
proto i část jeho prací beletristických (román
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z Valašska Mezi sousedy, reportáže z Novoji- 
čínska Vodě neunikneš).

PŘÍSPĚVKY in: Ahoj na neděli (1935); Besedy (be- 
letr. příl. Mor. slez, deníku, 1928 — 34); Červený květ 
(1960-64); Čes. slovo (1939—41); Čes. dělník 
(1940); Jednota (Daruvar, Jugoslávie, od 1966); Kult, 
zpravodaj města Val. Meziříčí (1970—76); Kult, 
zpravodaj Novojicka (1959—63); Lid. demokracie 
(1964 —75); Lid. deník (1931—34); Mor. orlice 
(1928 — 29); Naše Valašsko (1942—45); Niva (beletr. 
příl. Nového lidu, 1925 — 26); Nové Valašsko (od 
1970); Oasa (1935—36); Sborník výstavy salašnictví 
v Novém Hrozenkově (1936); Ostravský deník (od 
1927; 1928 román Mezi sousedy); Rozkvět Novoji- 
čínska (1959 — 73); Svět práce (1946—48); Svobodné 
slovo (1947-49); Venkov (od 1933). ■ KNIŽNĚ. Be
letrie: Stínohry ze tmy (PP 1936); Hlas a mlčení (PP 
1944); Válečná ironie Čechů (anekdoty, 1945); Vějíř 
nocí (P 1946); Cestovní knížka (FF 1960); Vodě neu
nikneš (RpRp 1967); Zlatý věk (P 1969); Kouzelný 
kvítek. Vyprávěnky z Valašska (1979); Osamělý vůz 
na východní trase (R 1984). — Překlady: Badí az-Za- 
man al Hamadání: Beseda mosúlská (1943); G. Apo- 
llinaire: Kaligramy (1948, s K. Balášem). — Ostatní 
prače; Turecko včera a dnes (1940); Topografie No
vého Jičína v 16. a 17. století (1960); Od Beskyd do 
Poodří (2. sv., 1965 — 66); Kulturní místopis Novoji- 
čínska (1967); Město na křižovatce (průvodce po 
Novém Jičíně, 1968); Z minulosti tiskařské výroby 
ve Valašském Meziříčí (1972). I REDIGOVAL ča
sopisy: Něstnxk spolku Radhošť (1931—33), Pravda 
(Val. Meziříčí, 1945); knižnice: Edice mladých autorů 
(1936), Novojicko, vlastivěda Ostravského kraje 
(1960—66), Knihovna Vlastivědného ústavu v No
vém Jičíně (1965 — 70); sborník: Vlastivědný sborník 
okr. Nový Jičín (1967-72). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: Vánoční pastýřská hra (folklorist. záznam, 
1944); Cesta staletími k socialistickému rozmachu. 
Výstava 650 let Nového Jičína (katalog, 1963). ■

LITERATURA: ■ ref. Stínohry ze tmy: B. Slavík, 
LidN 13. 4. 1936; sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 22. 
10. 1936 ■; A. Sivek: Literární život Nového Jičína, 
sb. Čtení o Novém Jičíně (1957); ■ ref. Kulturní mís
topis Novojičínska: B. Četyna, Nová svoboda 4. 1. 
1968; A. Závodský, Lid. demokracie 3. 2. 1968 ■; JD 
(J. Demel): Z galerie významných rodáků a občanů 
města. M. B., Kult, zpravodaj města Val. Meziříčí 
1970, č. 10.

os

Bohuslav Balbín
* 3. 12. 1621 Hradec Králové
† 29. 11. 1688 Praha

Historik, autor vlastivědné encyklopedie Čech, který 
svým odborným dílem i pojednáním o dobovém 
úpadku českého národa zahájil myšlenkově obran
ný boj proti politickým a národnostním důsledkům 
Bílé hory; básník a dramatik, teoretik literatury, dra
matu a řečnictví, pedagog, hagiograf.

Jmenoval se Bohuslav Ludvík Alois, latinsky 
se psal Balbinus. Jeho prapraděd Jan B. Škor- 
nice či Škornička (* kolem 1520 Hradec Král., 
† 16. 2. 1570 Praha) byl právník a humanistic
ký básník z okruYm \ Hcbějovského; -získaí 
dědičný šlechtický přídomek „z Vorličné“ (psá
no též „z Orličné“). B. B. byl nej mladší ze sed
mi dětí Lukáše Škornice B. z V., královského 
purkrabího na Pardubicku. Po jeho smrti 
(1622) vzal zchudlou rodinu k sobě do častolo- 
vického zámku hejtman královéhradeckého 
kraje Otto z Oppersdorfu. Na výchovu tělesně 
slabého B. měla největší vliv matka, která na 
něj působila v duchu protireformačního kato
licismu (B. byl po celý život přesvědčen, že ho 
před smrtí zachránila pomoc P. Marie Staro- 
boleslavské, jíž ho matka obětovala). 1631 za
čal chodit do latinské školy u benediktinů 
v Broumově a po roce přešel na jezuitské ško
ly: v Jičíně, od 1633 v Praze a od 1635 v Olo
mouci. Prefekt zdejší koleje Polák M. L^czyc- 
ki (Lancicius) se stal B. rádcem a přítelem až 
do své smrti. Pod jeho vlivem vstoupil B. do 
jezuitského řádu (počátkem září 1636 v Brně 
novicem, 1638 první řeholní slib). Humanitní 
studia dokončil v jezuitské koleji kladského 
hrabství 1639, filozofii vystudoval v Praze 
(1642). Již v té době se zabýval historií Čech 
a studiem poezie; psal také básně a překládal 
antická díla. Po absolvování filozofie provázel 
španělského jezuitu R. Arriagu, dozorce řádo
vých studií, na jeho cestě po Cechách a pozná
val přitom fondy mnoha knihoven a archívů. 
Jako magistr filozofie (mistr svobodných umě
ní) začal učitelskou dráhu na nižších řádových 
školách. 1645 mu bylo řádem uloženo studo
vat teologii; studium skončil 1650, ale už 1649 
byl vysvěcen na kněze, 1654 vykonal řeholní 
sliby vyššího stupně. 1650—53 působil jako 
misionář v jižních a východních Čechách. Ač 
v této funkci získal mnoho lidí pro katolictví,
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byl 1653 poslán opět učit na jezuitských kole
jích (Kladsko, Český Krumlov, Praha, Brno, 
4 roky Jindřichův Hradec, Jičín); učitelské pra
xi se věnoval celkem 13 let Dala vzniknout je
ho vysokoškolským latinským učebnicím 
z teorie řečnictví a z poetiky a původní tvorbě 
dramatické (povinností profesora rétoriky by
lo složit ročně alespoň jednu hru). Na místech 
svého působení shromažďoval B. archívní ma
teriál k studiu české historie a studoval práce 
domácí i zahraniční (patrně nejvíc vytěžil 
z fondů v Českém Krumlově, Jindřichově 
Hradci a v Třeboni). Průpravou k vlastnímu 
dějepisectví byla pojednání o historii marián
ských poutních míst (o kladské Vartě, morav
ských Tuřanech a české Svaté hoře), vydávaná 
od 2. pol. 50. let. V 60. letech byl B. v Praze 
v klementinské koleji a mohl se věnovat vý
hradně historické práci; vykonal přitom řadu 
studijních cest po Cechách a Moravě, pobýval 
také ve Vídni a v Uhrách. Řádem doporučený 
úkol sepsat dějiny jezuitského řádu v Čechách 
nedokončů. i669 měl přichystán k tisku spis 
Epitome historica rerum Bohemicarum seu 
Historia Boleslaviensis (Výtah z dějin českých 
aneb Historie boleslavská), v němž opustil ha
giografický rámec, vyprávění o staroboleslav- 
ském mariánském obraze odsunul do závěru 
a věnoval se především dějinám Čech. Vydání 
díla, schváleného řádovou i arcibiskupskou 
cenzurou, bylo zastaveno na zákrok nejvyšší- 
ho purkrabího B. I. z Martinic, který v knize 
nalezl nacionalistické a protidynastické ten
dence. B. byl provinciálem řádu S. Schůrerem, 
svým odpůrcem, poslán z trestu do Klatov. 
Tady napsal (asi 1672 —73) své nejproslulejší 
dílo, později nazvané Dissertatio apologetica 
pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica 
(Obrana jazyka slovanského, zvláště českého). 
Za pomoci B. příznivců, vysokých státních 
úředníků J. M. z Lamberka a F. O. Kinského, 
a po souhlasu vatikánské a vídeňské cenzury 
(1674, učený císařský knihovník, P. Lambeck- 
Lambecius) byl spis Epitome ... schválen k tis
ku, vyšel však po úpravách až 1677. Předtím 
byl B. na znamení znovu získané důvěry odvo
lán z Klatov (1674) a poslán do opavské kole
je a 1676 mu bylo dovoleno vrátit se do Prahy, 
kde se však nadále musel bránit útokům skry
tých i zjevných nepřátel. Oporou mu byla 
ochrana mocných příznivců (kromě jmenova
ných též arcibiskupa J. B. z Valdštejna) a pod
pora přátel (T. Pěšina, Marcus Marci, J. Cruge- 

rius, J. Tanner, J. Kořínek, J. Weis, M. Boleluc- 
ký, básnířka M. B. Pichlerová aj.). Od 1679 vy
dával velké dílo vlastivědné Miscellanea histo
rica regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie 
Království českého). Rozvrhl je do 2 dílů (kaž
dý o 10 svazcích), za svého života vydal 8 knih 
1. dílu a 2 knihy 2. dílu. Na spisu pracoval za 
pomoci písařů i v době, kdy byl raněn mrtvicí 
(1683 a znovu 1687) a téměř oslepl. Byl pohř
ben v kryptě kostela sv. Salvátora v Praze.

Těžisko B. obsáhlého latinsky psaného díla 
je v pracích historických a vlastivědných, které 
jsou založeny na pečlivém pramenném studiu. 
Byl k němu veden poznáním, že se ztrácí kul
turní svět, v němž vyrostl, a došel k názoru, že 
pobělohorská doba znamená pro Čechy úpa
dek, neboť vedle náboženství existují i jiné 
hodnoty, zejména vlast, jejíž kritickou situaci 
nemůže rekatolizace vyvážit. Prostředí, 
v němž působil, i osobní přátelství se šlechtou 
však pevně určily B. příslušnost k ideologii 
vládnoucích vrstev, ačkoliv jeho národní cítění 
vyvolalo na jedné straně jeho sympatie k exu
lantské kultuře, zvi. ke Komenskému, na druhé 
straně i účastný vztah k osudu venkovského li
du. Dílo Epitome historica rerum Bohemica
rum ... popisuje českou historii s vlastenec
kým zaujetím a vyvrací věcně zlovolné urážky 
českého národa vyslovené cizinci. V dosavad
ním českém dějepisectví znamená pokrok po 
heuristické stránce (znalost pramenů), nikoli 
v kritice a interpretaci pramenů. Dobu vzniku 
přerostl soubor Miscellanea historicajenž 
je první vlastivědnou encyklopedií Čech. Dílo 
mělo podat obraz minulosti a současnosti 
Čech po všech stránkách. V prvním dílu sezna
muje s českým přírodopisem (1. kniha), s osíd
lením země od nej starších dob (2. kn.), s místo
pisem a polohopisem Čech, zvyky obyvatelů, 
s jazykem a krojem (3. kn.), se světci (4. kn.), se 
stavem duchovenstva v Čechách (5. kri.), s bis
kupy a arcibiskupy (6. kn.), s českými panovní
ky (7. kn.), s úředními listinami papežů, císařů, 
králů a knížat týkajícími se českých zemí (8. 
kn.), s učenci a umělci Čech, Moravy a Slezska 
a s dějinami pražské univerzity (9. kn., zvaná 
Bohemia doctd) a s úřady království českého, 
se stavovským zřízením, vojenským životem 
(10. kn., zvaná Liber curialis↓ Druhý díl měl 
obsahovat úplnou českou genealogii. Hodnota 
Miscellaneí je v shromáždění a dochování 
namnoze unikátního historického materiálu; 
dílo podněcovalo pozdější, zvláště obrozenské
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studium v oboru politické, literární a právní 
historie a sloužilo mu jako pramenné výcho
disko. Knihy Bohemia docta (Čechy učené) 
a Liber curialis (Kniha správní), vydané až 
v poslední třetině 18. stol., měly vliv i na ná
rodně obrodný proces. Politicky nejvýznam
nější dílo B., jeho Obrana (jejíž původní obšír
ný latinský titul zní v českém překladu: O 
šťastném kdysi, nyní zuboženém stavu Králov
ství českého...), nabyla vpravdě epochálního 
významu za obrození, kdy také prvně vyšla 
tiskem. Z ní vycházely četné obrozenské obra
ny českého jazyka. Význam B. básníka z velké 
části souvisí s jeho činností teoretickou: prak
ticky zkoušel, co teoreticky formuloval. Z jeho 
prací o rétorice a poetice se dnes nejvíce cení 
Verisimilia humaniorium disciplinarum (Ná
stin humanitních disciplín, 1666), zejména pro 
některé už moderní názory na básnickou tvor
bu (důraz na básníkovu individualitu, na mno- 
hovýznamnost básnického sdělení apod.).

KNIŽNĚ: Legatio Apollinis coelestis ad Universita- 
tem Pragensem (1646); Poéma de Imagine B. Virgi- 
nis S. Lucae (Brno 1646); Sodalis Marianus (Olo
mouc 1653); Latinitatis fugiens et parvus Cicero. Co- 
maediae duae ... (b. d.); In naufragio incendium... 
(Olomouc 1653); Diva Wartensis seu Origines et mi- 
racula Magnae Dei hominumque Matris Mariae ... 
(1655); Diva Turzanensis seu Historia originis et mi- 
raculorum magnae Dei Matris Mariae (Olomouc 
1658); Examen melissaeum seu Epigrammatum libri 
5... (1663); Vita venerabilis Arnesti I. archiepiscopi 
Pragensis (1664); Diva montis sancti seu Origines et 
miracula magnae Dei... Matris Mariae... (1665); 
Syntagma historicum, quo... comitum de Gutten- 
stein origines exhibentur. — Vita Beati Hroznatae 
(1665); Přepodivná matka svatoborská... (1666); 
Verisimilia humaniorum disciplinarum seu ludicium 
privatum de omni litterarum... artificio (1666); Dis- 
sertatio historico-politica ... (1668); De martyrio P. 
Joannis Ogilbaci (1671); Epitome historica Rerum 
Bohemicarum seu Historia Boleslaviensis (1677); 
Quaesita oratoria seu Eloquentiae praecepta (1677); 
Miscellaneorum historicorum Bohemiae decad. I (li
ber 1, qui historiam naturalem complectitur 1679, li
ber 2 popularis seu De Bohemiae populo et veteri- 
bus et novis incolis 1680, liber 3 topographicus et 
chorographicus... 1681, liber 4 hagiographicus seu 
Bohemia sancta 1682, liber 5 parochialis et sacerdo- 
talis 1685, liber 6 archiepiscopalis 1648, liber 7 rega- 
lis seu De ducibus et regibus Bohemiae historia 
1687, liber 8 epistolaris 1688, sv. 1); Miscellaneorum 
historicorum Bohemiae decad. II (liber 1 proemialis 
ad stemmatographiam Bohemiae 1687, liber 2 Tabu- 
larium stemmatographicum 1687); Brevis tractatio 

de amplificatione oratoria (1688); přispěl asi 12 člán
ky do díla W. Gumpenberga Atlas Marianus (Mni
chov 1673); — posmrtně: Vita... P. Nicolai Lanci- 
cii... (1690); dále viz EDICE. ■ VYDAL: Auxilia 
Poětices seu Epitheta J. Bucellini (Vídeň 1637, Praha 
1659); Tractatus de jure coronandi Reges Bohemiae 
a Moguntino ad Pragensem Archiepiscopum trans- 
lato... (1677). ■ EDICE: Syntagma Lobkowiczia- 
num (b. d.); Syntagma ... familiae comitum de Kolo
vrat (1767, ed. J. Diesbach); Tabularium... i. e. Ge- 
nealogicae Tabulae (1770, ed. J. Diesbach); Disserta- 
tio apologetica pro lingua Slavonica praecipue Bo- 
hemica (1775, ed. F. M. Pelcl); Bohemia docta (3 sv., 
1776 — 80, ed. R. Ungar, 1777 ed. P. Candidus); Addi- 
tamenta ad praefationem in libros erectionum (1792, 
ed. V. M. Rokos); Liber curialis seu De magistratibus 
et officialis curialibus Regni föohemiae (1793, ed. J. 
A. Riegger); Relatio progressus in extirpanda haere- 
si, 1661-1678 (ed. A. Rezek), Věstník KČSN 1892;
— (překlady do češtiny): Život s. Jana Nepomucen- 
ského ... (1684, přel, asi J. I. Dlouhoveský); Život s. 
Jana Nepomucenského ... (1698, překladatelé ne
známí); Obrana jazyka slovanského, zvláště českého 
(1869, přel. E. Tonner, 1923, přel. J. Dostál); Verisi
milia humaniorum disciplinarum. Nástin humanit
ních disciplín (1969, přel. B. Ryba); — (ukázky): F. 
Žák: Z epigramů B. Balbína T. J., Vlast 1907/08; Z. 
Kalista in České baroko (1941, dva listy, ukázky 
z Otázek řečnických, z Obrany, ze svatojanské le
gendy a ze životopisu Arnošta z Pardubic); Krásy 
české země (1970, z Miscellaneí 1, přel. H. Businská).
— (Korespondence:) Ch. A. Peschek: Briefwechsel 
zwischen Christ. Weisse und B. B., Neues Lausitzi- 
sches Magazin 1833; A. Patera: Dopisy B. B. ke Kri
stiánu Weissovi z 1678 — 88, Věstník KČSN 1888; A. 
Patera: Dopisy B. A. Balbína k opatu tepelskému 
Raimundu Wilfertovi a knězi téhož kláštera Aloiso
vi Hackenschmidtovi z let 1664 — 1667, Věstník 
KČSN 1888. ■

BIBLIOGRAFIE: J. Truhlář: Catalogus codicum 
manu scriptorum latinorum (1906); A. Rejzek: P. B. 
Balbín T. J. Jeho život a práce (1908); J. V. Šimák: 
Zpráva o literární pozůstalosti B. B. uložené 
v knihovnách kanonie strahovské a Muzea Králov
ství českého, Věstník ČAVU 1915; Knihopis č. 939 — 
947. ■ LITERATURA: S. Vydra: Leben und Wirken 
Bohuslav Alois Balbíns (1788); A. Rejzek: P. B. Bal
bín T. J. Jeho život a práce (1908); J. Pelikán: Balbí- 
novy pomůcky a prameny (1936); V. Ryneš: Vyhnan
ství P. Bohuslava B. (1940); K. Krofta: O B. dějepisci 
(1938); J. Strakoš: B. B. (Brno 1939); Z. Kalista: B. B. 
(Brno 1939, 2. rozšiř, vyd. 1947). ■ F. M. Pelcl in Ge- 
lehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesui- 
ten... (1786); K. Havlíček Borovský: Bohuslava B. 
Obrana národu slovanského, obzvláště českého, 
Slovan 20. 5. a 29. 5. 1850 → Politické spisy 
3 (1900—03) a O literatuře (1955); J. Tonner in B. B.: 
Obrana jazyka slovanského... (1869); A. Rybička:
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Balbinové, jinak Škornicové z Vorličné, ČČM 1871; 
J. Jireček: Rukověť 1 (1875); F. Menčík: B. B., ČČM 
1888 + B. B. Životopisný nástin, Světozor 1888 + 
Petr Lambeck a Balbínova Epitome, Věstník KČSN 
1889; J. Truhlář in Humanismus a humanisté v Če
chách za krále Vladislava II. (1894); E Lepař: Do
plňky životopisné a knihopisné z Balbinova spisu 
Historia collegii Giczinensis societatis Jesu, ČČM 
1895; J. Hanuš: B. Balbína Bohemia docta, ČČH 
1906; A. Pražák in Christian Weisse a jeho vztah 
k Čechám (1907); J. Hanuš: ref. A. Rejzek: B. B., 
ČČH 1909; J. Hanuš in Mik. Ad. Voigt (1910); J. Mo- 
rávek: Schmidl, Balbín a Ware. Příspěvek k jezuit
ské historiografii v Čechách, ČČH 1913; ]. Truhlář: 
Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů 
českých a k starší české bibliografii, ČČM 1913; J. 
Hanuš in F. M. Pelcel (1914); J. Salaba: B. B., Lid 
1921, č. 232 — 234; J. Herben: Balbínství, Čes. slovo 6. 
7. 1923; ]. Dostál in B. B.: Obrana jazyka slovanské
ho ... (1923); J. Prokeš: Osudy prvního vydání Balbí- 
novy Obrany jazyka českého, ČČM 1925; B. Ryba: 
Literární činnost Karla Kolčavy, ČMM 1926; O. 
Květoňová-Klímová: Styky B. B. s českou šlechtou 
pobělohorskou, ČČH 1926; F. M. Bartoš: Zapadlý 
spisek B. B. o sv. Václavu, ČČM 1927; J. Volf: Balbí
nova Rozprava na obranu českého jazyka, Kult, 
zpravodaj 1927; O. Brambora: B. a Havlíček, Zvon 
1928/29; É. Kubíček: Národní vědomí českých jezui
tů až po dobu B., 17. výr. zpráva čes. arcibiskupské
ho gymnázia v Praze XIX. za šk. rok 1929/30; W. 
Bobek: Estetické záujmy a barokové elementy 
v diele B. B., Sborník Matice slovenskej 1930 + B. 
B., Sborník fil. fak. Univerzity Komenského, Brati
slava 1932; J. Muk: Jindřichův Hradec v životě a díle 
B. B., Ohlas od Nežárky 1935; J. Vašica in České lite
rární baroko (1941); Z. Kalista in České baroko 
(1941); A. Pražák in Národ se bránil (1945); V. Ry- 
neš: B. B. a Kladsko, Vyšehrad 1945/46; J. Brambo
ra: Úkoly bádání o B., Slovesná věda 1947/48; K. 
Pletzer: B. excerpta z českobudějovické kroniky, Ji- 
hočes. sb. historický 1955; in sb. O barokní kultuře 
(Brno 1968); F. Svejkovský: B. B. jako teoretik di
vadla, Čs. rusistika 1968; M. Kopecký in Dvě kapi
tolky o českém a polském řečnictví, SPFF Brno 
1968; A. S. Myfnikov: K voprosu o formách proja- 
vlenija slavjanskogo samosoznanija v češskom ob- 
ščestve XVII v., Slavia 1970; K. Krejčí: Obrany čes
kého jazyka ze stanoviska literního druhu, AUC 
Praha, Philologica 2—4, Slavica Pragensia 1970; H. 
Businská in B. B.: Krásy české země (1970); V. Ha- 
nyk: B. B. v Jičíně, Pochodeň 18. 12. 1971; J. Hrabák: 
Velký obránce české řeči, Tvorba 1971, č. 50; J. Ka
dlec: B. B., Katolické noviny 1971, č. 48; Z. Kalista: 
B. B., Lid. demokracie 4. 12. 1971; J. Kříž: B. odkaz 
národu, Rovnost 3. 12. 1971; E. Petrů: B. B. literárně- 
historický, Studia Comeniana et historica 1971; J. 
Hejnic: B. cesta za antikou, LF 1974; in sb. Antika 
a česká kultura (1978).

zdt

Aleš Balcárek
* 21. 2. 1840 Šumvald u Uničova
† 1. 5. 1862 Praha

Předčasně zemřelý lyrický básník, publicista.

VI. jm. Alexandr B. Pocházel z rodiny vesnic
kého hostinského. Brzy po narození mu ze
mřela matka a jako patnáctiletému i otec. Od 
té doby se B. udržoval na studiích kondicemi 
a až do konce života existenčně strádal. 
V osmi letech byl dán na výměnu do blízké ně
mecké vesnice, odkud docházel do triviální 
školy v Uničově (1848 — 51), další rok navště
voval hlavní školu v Olomouci a od 1852 ta- 
mější gymnázium (jako zpěvák fundatista 
u Sv. Mořice). V Olomouci se národnostně 
uvědomil a účastnil se různých vlasteneckých 
akcí; pro konflikty s ředitelem ústavu odešel 
před maturitou 1860 do Vídně, kde chtěl do
studovat. Pro bídu se mu to však nepodařilo; 
živil se opisováním not a podomním obcho
dem s českými knihami. 1861 získal přispěním 
nakladatele Vilímka místo korektora v jeřáb- 
kovské tiskárně v Praze a dal se zapsat na 
pražskou techniku. Již po roce však — se 
zdravím podlomeným životními a existenční
mi útrapami — podlehl ve všeobecné nemoc
nici úrazu, který si přivodil v poblouznění pá
dem z Koňské brány. B. pohřeb na Olšanském 
hřbitově, kde zpíval Hlahol a obřady vykonal 
V. Štulc, se stal smuteční slavností mladých 
Moravanů v Praze; jejich péčí byl také B. hrob 
označen pomníkem s nápisem Zhynulá naděje. 
Svým tragickým osudem se B. stal pro literární 
generaci 60. let romantickým symbolem před
časně zlomeného talentu a uctívaným ideálem 
básníka bouřliváka.

B. psal básně od 1859, publikovat začal 
v době vídenského pobytu. Výchozí slovanské 
nadšení a vznícený vlastenecký idealismus se 
v jeho verších promítá do kultu staré morav
ské slávy a jednoty Čechů, Moravanů a Slová
ků; po výrazové stránce zde B. navazuje na 
kollárovskou znělku nebo na lyriku Rukopisu 
královédvorského. Vedle idealizujícího patosu 
jeví však jeho poezie i silný smysl pro sociální 
skutečnost, bídu a národnostní útlak své doby 
(zřetelným zdrojem tu byl básníkův osobní 
úděl). Podstatnou část B. básnického odkazu 
tvoří subjektivně laděné verše filozofující 
o hořkosti života a lidského osudu (Stesky osi-
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řeléhó), n nichž B. překonává kollárovské ide
alizování a směřuje k modernějšímu básnické
mu projevu, jak jej tehdy představovali Neru
da a májovci; sbližuje tak moravské literární 
snahy s novými vývojovými tendencemi bá
snictví. — Kromě poezie psal B. i zprávy 
o soudobých událostech do moravských časo
pisů a kompilační poučné články.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Moravan, Slavomír Pu- 
stimský, Slavomír Pustinský; a, Aleš B., B., Sl., Sl. B. 
P., Sl. P., S. P. ■ PŘÍSPĚVKY m.alm. Dunaj (1861); 
Hvězda (od 1861); Lípa slovanská (Vídeň, od 1861); 
Lumír (od 1862); Moravan (od 1862); Pěstoun mo
ravský (od 1862); Slavnostní album Cyril a Metoděj 
na rok 1863; Věnec (Olomouc, od 1860). ■ KNIŽNÉ 
(posmrtně). Beletrie: A. B. Pozůstalé básně (1862, 
usp. F. Brzobohatý); Moravana A. B. Zůstalé básně 
(1874, usp. F. A. Urbánek); Básně Moravana A. B. se 
zbytky jeho deníku a korespondence (1913, usp. M. 
Hýsek). — Výbor: Výbor z díla A. B. (1937, usp. B. 
Slavík. ■

LITERATURA: sb. Zhynulá naděje (1940, usp. M. 
Rusinský). ■ J. Neruda: A. B., Rodinná kronika 1862 
+ Básně A. B., Hlas 26. 8. 1862, obojí → Literatura 
I (1957); Sl. B. (V. K. Šembera): A. B„ Hvězda 1862; 
Autobiografie básníka A. B., Světozor 1873; J. 
Tauer: Zmařený květ, Vesna 1882; M. Hýsek in Lite
rární Morava v letech 1849 — 1885 (1911) + in Bás
ně Moravana A. B. (1913); Pamětní list světlé památ
ce A. B., zvi. příl. Mor. venkova 8. 6. 1912; F. W.: 
Úmrtní den moravského spisovatele A. B., Pozor 
1912; B. Slavík in Výbor z díla A. B. (1937); M. Hý
sek in Ztrhané struny zvuk (1940); E. A. Hruška in 
Romantické Olšany (1940); B. Václavek: Zhynulá 
naděje, LidN 21. 1. 1940 → Literární studie a podo
bizny (1962); jh. (J. Husička): Elegický idealista, sb. 
Litovelsko (1947); J. Koudelák: Balcárek Slovan, 
Stráž Moravy 1947, č. 10; J. Polák: Básník bojovník, 
sb. Severní Morava (1963).

II

Jaroslav Josef Balcárek
* 23. 3. 1907 Vídeň

Lyrický básník, publicista.

VI. jm. Josef Balcárek. Jeho otec pracoval před 
první světovou válkou jako dělník ve Vídni. 

Obecnou školu vychodil B. ve Vizovicích, reál, 
gymnázium v Holešově (1919 — 28), na filoz. 
fakultě UK v Praze vystudoval češtinu a latinu 
(abs. 1932). Učil od 1934 na reál, gymnáziu 
v Místku a 1936—52 na gymnáziu a průmyslo
vých školách ve Zlíně (Gottwaldov); 1941 —45 
byl vězněn gestapem. 1952—68 působil jako 
krajský školní inspektor v Gottwaldově a Br
ně, na odpočinku žije v Gottwaldově. Spolu
pracoval s brněnským a ostravským rozhla
sem, na zlínském kulturním životě se podílel 
jako člen divadelní rady Divadla pracujících 
(od 1946) a blízký spolupracovník časopisů 
Meziaktí (1940—46) a Tep kulturního Zlína 
(1946-48).

V přírodní lyrice vyšel B. z citové rozbouře
nosti a formální uvolněnosti expresionismu 
a dospěl k zbásňování abstraktních témat vi
ny, hrůzy a trestu. V posledních dvou sbírkách 
se B. křečovitý výraz oprostil a zjednodušil: 
cyklus Město oslavil průmyslovou práci a ba- 
ťovské budovatelství, ve verších z koncentrač
ního tábora (Zpěvy tichá) vyústily záznamy 
vlastního utrpení do myšlenek na budoucí 
pomstu. Časopisecky uveřejňoval B. též povíd
ky, aforismy, články o kulturních a politických 
událostech a literární recenze. Napsal i učebni
ci estetiky pro průmyslové školy.

ŠIFRA: bek. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čin (od 1932); Fó
rum (od 1928); Hlas revoluce (od 1951); Lid. noviny 
(od 1935); Lit. kruh (od 1936); Meziaktí (od 1940); 
Nár. osvobození (od 1932); Naše pravda (Gottwal
dov, od 1945); Odborná škola (od 1952); Rozhledy 
po literatuře a umění (od 1933); Tep kulturního Zlí
na (od 1946); Zvon (od 1931). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře .Spory a tvar (BB 1929); Ozvěny 
(BB 1932); Vyznání dne (BB 1936); Město (BB 1939); 
Literární estetika (učebnice, 1940); Zpěvy ticha (BB 
1945). — Ostatní práce: Památník odboje na Plošti
ně (1975). ■

LITERATURA: B. V. (Václavek): Nové knihy (ref. 
Spory a tvar), Index 1930; J. V. P. (Pleva): Nové kni
hy (ref. Ozvěny), Index 1932; A. Kostohryz: ref. Vy
znání dne, Rozhledy 1936; ■ ref. Město: B. Slavík, 
LidN 30. 10. 1939; V. Hrbek (Z. Kalista): Lyrická 
tříšť, Lumír 1939/40 ■.

ph
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Balda
Milena Balcarová

* 24. 10. 1905 Praha
† 4. 3. 1945 koncentrační tábor Ravensbriick

Autorka divadelních a rozhlasových her převážně 
veseloherního žánru, prozaička.

sil): ref. Olympijský vítěz, Venkov 7. 9. 1940; an.: 
Umučení a popravení, Divadlo 1945/46, s. 94; I. Liš- 
kutin: Interpretka moderního ženství, Div. zápisník 
1945/46; ■ ref. Můj bratr Giulio: kd (E. Konrád), 
Svob. noviny 31. 1. 1946; J. S., Akord 1945/46 ■; F. 
Hais in Městská divadla pražská za okupace, sb. 
Theater-Divadlo (1965).

vk

Provd. Fischerová, manželka filozofa Josefa 
Fischera. Studovala na reál, gymnáziu a obch. 
akademii v Praze (mat. 1924), pak herectví 
u členky Vinohradského divadla A. Iblové. 
Nejprve působila několik sezón v avantgar
dním Divadle Na slupi, v jehož čele tehdy stál 
J. Frejka, později jako hlasatelka a recitátorka 
Čs. rozhlasu v Praze. 1936—39 měla profesio
nální angažmá v divadle Akropolis na Žižkově 
a zároveň působila jako host na vinohradské 
scéně Městských divadel pražských. 1940 byla 
lektorkou v literárním oddělení Čs. rozhlasu. 
1941 byla zatčena pro ilegální činnost, od 1942 
vězněna v koncentračním táboře v Ravens- 
brůcku, kde zemřela v plynové komoře; i její 
manžel J. F. byl popraven nacisty.

Kromě jediného románu {Můj bratr Giulio), 
vyprávějícího o svízelné cestě herečky za po
znáním smyslu života i'vlastní umělecké tvor
by, spadá celé dílo B. do oblasti dramatu. Jde 
o tři jevištní komedie, které se na sklonku 
předmnichovské republiky a počátkem okupa
ce hrály na pražských scénách sice s úspě
chem, nepřekračovaly však rámec tehdy běžné 
komediální produkce, vycházejíce vstříc dobo
vému vkusu jak volbou aktuálně přitažlivých 
námětů, tak způsobem zpracování, budujícím 
účin převážně na komice situací; v Olympij
ském vítězi se navíc uplatnila i komika jazyko
vá. Druhý pól dramatického slohu B. předsta
vuje rozhlasová hra (uvedená až po květnu 
1945) Zlatý pramen, rozvádějící pohádkový 
námět o matce, která s nově získanou krásou 
prostřednictvím zázračného pramene ztrácí 
lásku milovaného syna.

PŘÍSPĚVKY in: Hvězda (1934-40); Lada; Pestré 
květy (od 1928); Studentský časopis (od 1927); Žen
ský svět. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Babička nekandiduje 
(D 1937, i prem.); Olympijský vítěz (D 1940, i prem.); 
— posmrtně: Můj bratr Giulio (R 1945). ■ SCÉNIC
KY. Hra: Pokušení po přeslici (1939). ■

LITERATURA: A. M. P. (Píša): ref. Babička ne
kandiduje, Večerník PL 24. 4. 1937; A. M. B. (Brou-

Jiří Balda
*/4. 8. 1890 Chrudim
† 8. 3. 1968 Praha

Dramatik, autor tzv. lidových veseloher a operet- 
ních libret, divadelní publicista, upravovatel cizích 
divadelních předloh, překladatel z francouzštiny 
a němčiny.

Na B. vývoj měl rozhodující vliv jeho poruč
ník dr. K. Pippich (1849—1921), známý chru
dimský divadelník. Po ukončení gymnázia 
v Kutné Hoře nastoupil B. v dubnu 1909 u di
vadelní společnosti J. K. Bittla v Kouřimi. Byl 
jedním z prvních členů Svazu českého herec
tva (stavovská organizace založená 1909) 
a později jeho dlouholetým funkcionářem. 
Než 1926 trvale zakotvil v Praze, prošel celou 
řadou angažmá u kočovných divadelních spo
lečností, kde působil i jako režisér a příleži
tostný autor. Zvlášť významné kapitoly jeho 
hereckého života znamenalo angažmá u Čes
ké činohry, dále pak období kladenské a an
gažmá v Brně. V Praze byl B. dramaturgem 
v řadě činoherních a zpěvoherních divadel, po 
1945 působil též v divadle v Plzni a v Karlo
vých Varech (1947 —50). V 50. letech pracoval 
v kádrovém oddělení ministerstva kultury (so
ciální postavení herců). Pro nemoc odešel 1957 
do důchodu, zemřel po srdečním záchvatu 
a byl pohřben v Praze.

Autorem divadelních her se B. stal shodou 
okolností, když divadelní společnost, u níž 
právě působil, neměla dostatek vhodného re
pertoáru; proto začal B. zpracovávat pro di
vadlo cizí náměty i texty. Z prací napsaných 
a uvedených před 1914 měly největší ohlas hry
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Dobrodružství detektiva Franka a Junáci Čer
né Hory, aktuální zejména v letech balkán
ských válek. Těžisko B. divadelně dramatické 
tvorby leží však v letech meziválečných 
a v protektorátním období. Tato B. produkce 
zahrnovala komické výstupy, skeče a jednoak
tovky, stejně jako hry celovečerní, mezi nimiž 
měly zřetelnou převahu lidové veselohry, situ
ační frašky a hry se zpěvy a tanci. B. látkový 
a tematický rejstřík byl rovněž široký: sahal 
od her, které se dotýkaly dobových politic
kých problémů — revoluční aktivity lidových 
mas počátkem 20. let {Internacionála smrti; 
Žaluji, podle Barbussova Ohně), legionářské 
legendy {Nevěsta legionářova}, ohrožení re
publiky nacistickou agresí a boje proti páté 
koloně {Nám je hej) —, až po jevištní hříčky, 
které chtěly jen rozesmát a pobavit nenáročné 
publikum. Od počátku 30. let patřil B. k nej- 
úspěšnějším a nejvyhledávanějším operetním 
libretistům (některá libreta napsal ve spolu
práci s jinými zkušenými divadelníky — J. Ko
houtem, J. Sedláčkem, A. Fenclem aj.), na jeho 
texty komponovali hudbu téměř všichni teh
dejší skladatelé českých operet: R. Piskáček 
(B. první spolupracovník v oboru operetní 
hudby), J. Beneš, J. Jankovec, K. Moor, J. Ste- 
libský, V. A. Vipler, R. L. Vašata aj. Převážná 
část B. zpěvoherní produkce byly v podstatě 
frašky se zpěvy, psané většinou nakvap, obmě
ňované nejen na zkouškách, ale i po premiéře. 
Na jejich počátku stál vtip, situační i slovní, 
a kolem něho byl obvykle zosnován příběh 
s postavami operetních stereotypů (první mi- 
lovnický pár, naivka, mladokomik, staroko- 
mik, komická stará atd.); právě tímto důrazem 
na komickou stránku se B. spolu s ostatní čes
kou operetní produkcí nejvíc lišil od svých za
hraničních příkladů a vzorů.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: RIX, Tom Rix; J. B. ■ 
PŘÍSPĚVKY m. Čes. scéna (od 1933); sb. Čes. herec 
(1940); Divadelní svět (od 1920); Divadlo (od 1924); 
Lid. jeviště (1947—48); Pracovník umělecké a kul
turní služby; Svoboda (Kladno, 1925 — 28). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Nevěsta legionářova (D 1919, i prem.); 
Děvčátko se zlatými vlásky (D b. d., 1920); Neodola
telná Olga (D 1921, prem. 1920; 2. vyd. 1923 s tit. Bo- 
beček z ministerstva, prem. 1922, hráno s tit. Není 
nad protekci); Karel Poslední (D 1922); Můj muží
ček je anděl (D 1922); Víra, naděje, láska (D 1922); 
Ta naše valuta (D 1922, i prem.); Žaluji (D 1922, 
prem. 1921, na motivy Barbussova románu Oheň, 
hráno pod tímto tit.); České děvče — srdce zlaté (D 

1923, hráno též s tit U zklamaného milence); Divo
ká Mařka (D 1923, i prem.); Filmový nápadník (D 
1923, hudba ]. G. Renner); Pod závojem temné noci 
(DD 1923, i prem.); Tři hubičky v tunelu (D 1923); 
Boženčino štěstí (D 1924, i prem.); Dobrý člověk 
a silní jedinci (D 1924, prem. 1925); Firma Piškot, 
Čaplin a spol. (D 1924, i prem.); Kolo dokola se točí 
(D 1924); Novoroční sen (D 1924); Pan Švejk se žení 
(D 1924, i prem.); Revoluční převrat (D 1924, prem. 
1925); Slečinka s mikádem (D 1924, i prem., hráno 
též s tit. Dolarový strýček, hudba E. Starý); Stíny mi
nulosti (D 1924); V ženě se nevyznáš (D 1924, 
i prem.); Andulka šafářova (D 1925, i prem., hudba E. 
Starý); Armáda špásu (D 1925, i prem.); Český Kaš
párek aneb Jak Kašpárek s Honzou čerta vyplatili 
(D 1925, i prem.); Dědička pěti miliónů (D 1925); Dě
ti práce (D 1925, hudba K. Moor); Internacionála 
smrti (D 1925, hráno též s tit. Život proletáře); Já se 
ženit nebudu (D 1925, i prem.); Komu patří ta kráska 
(D 1925, prem. 1924); Panenka pro štěstí (D 1925, 
i prem., hudba K. Moor); Politická legitimace (D b. 
d., 1925); Pozor na muže (D 1925, i prem., hráno též 
s tit. Kdopak může hlídat dnešního muže, hudba J. 
A. Ridley); Radiová princeznička (D 1925); Růže 
z hor (D 1925, prem. 1924, hudba F. Havelka); Šiml 
(D 1925); Univerzální dědic (D 1925, i prem.); Všech
ny ženy jsou stejné (D 1925, prem. 1926); Zlaté tele 
(D 1925, i prem.); Známost z veletrhu (D 1925); Že
nich se zaječím srdcem (D 1925); Česká srdéčka (D 
1926, i prem.); Čertisko (D 1926, i prem., hráno též 
s tit. Čertova holka); Do Nového roku (D 1926); 
Hloupé děvče z naší vesnice (Ď 1926, i prem., hudba 
E. Starý); Irenčino vítězství (D 1926, i prem., hráno 
též s tit. Venoušku, ožeň se!); Jarka svéhlavička (D
1926, prem. 1925); Jeden si ji musí vzít (D 1926); 
Křižník Potěmkin (D 1926); Mlsné kočičky (D 1926, 
i prem.); Muž a žena v manželství (D 1926, hudba K. 
Moor); Pod praporem síly (D 1926); Tisíc a jedna 
hubička (D 1926, prem. 1925); Ty ani nevíš, jak tě 
mám ráda (D 1926, i prem., hudba J. Jankovec); 
U božích muk (D 1926); V zajetí křížovek (D 1926, 
i prem.); Vše pro dítě (D 1926, i prem.); Všemi zbož
ňovaná Lenička (D 1926, i prem., hráno též s tit. Le- 
nička z lesa); Záhada jednoho dne (D 1926); Zámoř
ský strýček (D 1926, i prem., hráno též s tit. Dolaro
vá nevěsta); Hrůzostrašná silvestrovská noc (D
1927, hráno též s tit. Starý novému musí ustoupit); 
Krejčovic Fanynka (D 1927, i prem.); Mamka Bacul- 
ka (D 1927); Milionářem snadno a rychle (D 1927); 
Není Mikuláš jako Mikuláš (D 1927); Páně manže
lův zástupce (D 1927, prem. 1928); Panna, která řek
la ano! (D 1927, i prem., s E. Brožíkem a J. Arman- 
dem = pseud. A. Fencla, hudba R. Piskáček); Papín- 
kova nová ženuška (D 1927, hudba E. Starý); Slečna 
obchodvedoucí (D 1927); Sváteční lovci (D 1927); 
Ševče, drž se kopyta! (D 1927, i prem.); Toníček ze 
vsi (D 1927, hráno též s tit. Když láska zbloudí); Tři 
dcerušky na vdávání (D 1927, i prem.); Vesničtí pali-
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čáci (D 1927); Ženy světem vládnou (D 1927, prem. 
1926); Do třetice všeho dobrého (D 1928); Když 
jsme byli ještě dětmi (D 1928); Komtesčin pasáček 
(D 1928); Lásky Rudolfa Valentina (D 1928, i prem.); 
Mír, mír, mír! (D 1928); Něco o těch světových kata
strofách (D 1928); Rozluštění (D 1928); Široká záda 
strýce Sama (D 1928); Dům „U tří chlapečků“ (D 
1929 ); Děvčátko se zlatými vlásky (D 1929, i prem., 
hudba E. Starý); Nad první lásku v světě není (D
1929, prem. 1928, hráno též s tit. Vždyť jen ta Pra
ha ...); Plavky na Olze (D 1929, hráno též s tit. Že 
by Olinka...?); Pod policejním dohledem (D 1929); 
Princezna z pastoušky (D 1929); Tatínkovy mozoly 
(D 1929); V sedmém nebíčku (D 1929, i prem.); Čes
ký voják na frontě (D 1930); Od rána do večera (D
1930, hráno též s tit. Zas nová aféra!); Čím dobude
me lásky žen (D 1930, i prem., hráno též s tit. Srdce 
v zajetí); Justinčin omyl (D 1930, hráno též s tit. Je 
pan Silvestr Luňáček vinen?); Miss Czechoslovakia 
(D 1930, prem. 1931, hráno též s tit. To je ta, kterou 
hledám); Naše zlatá babička (D 1930, i prem.); Nej
hezčí nožky z republiky (D 1930); Nepřítel v domě 
(D 1930); Novoroční případ Benjamina Baťulína (D
1930) ; Papouščí nemoc (D 1930, i prem., hráno též 
s tit. Papoušek a Capoušek); Počkej až na Mikuláše 
(D 1930); Podkrovní světnička (D 1930); Policie je 
na stopě (D 1930); Slunéčko k nám přišlo (D 1930); 
Sňatkový podvodník (D 1930); S troškou do mlýna 
(D 1930); Tajemství „Blažené studánky“ (D 1930, 
i prem.); V cizím kabátě (D 1930, prem. 1929); Za pět 
minut svoji! (D 1930, s F. Vratislavem); Černá maska 
(D 1930); Děvče na roztrhání (D 1931, prem. 1930, 
hudba K. Moor); Firma se nám kazí (D 1931, 
i prem.); Dvě srdce ve tři čtvrtě na sedm (D 1931); 
Ideální manželství ševče Šídla (D 1931, hráno též 
s tit. Silvestrovské námluvy); Když má teta nebez
pečná léta (D 1931); Lidé zlatí — já jsem milionář! 
(D 1931, i prem., hudba J. Vašata); Madame, já vše 
platím (D 1931, i prem., s E. Brožíkem, hráno též 
s tit. Potrestaný Anatol); Ožeňte se, bude vám lip (D
1931) ; Počkám až na Nový rok (D 1931); Pro každé 
srdce něco (D 1931, i prem., hráno též s tit. Srdce ve 
varu); Prodaná babička (D 1931, i prem.); Románek 
z české vesničky (D 1931, i prem., hudba K. Moor); 
Starý a mladý Mikuláš anebo Co se stalo naší Dáše, 
když čekala Mikuláše (D 1931); Zločin matky Ber- 
náškové (D 1931, prem. 1930); Amor ve vojenské 
uniformě (D 1932, prem. 1931, hráno též s tit. Život 
vojenský, život veselý); Sedm děvčat v uniformě (D 
1932, prem. 1931); Kašpar, Melichar, Baltazar na ná
mluvách (D 1932); Kašpárek a zlý čaroděj Muncifu- 
nus (D 1932); Na roky podmínečně (D 1932, i prenv., 
hráno též s tit. Revoluce v rodině, hudba E. M. Vo
dička a A. Jiřka); Kampak s ohněm na hasiče (D 
1934, s J. Borovcem); Mužíčku, nezlob se! (D 1934, 
i prem.); Na sv. Annu (D 1934, i prem., s J. Slavíkem, 
hudba J. Jankovec); Na Svatém Kopečku (D 1934, 
prem. 1933, s R. Nížkovským, hudba V. A. Vipler); 

Pokání sv. Bolfánka (D 1934); Lojzička (D 1935, 
prem. 1934, s J. Kohoutem a J. Slavíkem, hudba J. 
Jankovec); Jen ty a já (D 1936, prem. 1935, s R. Níž
kovským, hudba J. Jankovec); Kudy, kudy cestička 
(D 1936, i prem., s R. Nížkovským, hudba V. A. Vi
pler); Kukačka (D 1936, i prem., s E. Kašparem a J. 
Chlumeckým, hudba J. Jankovec); Odtroubeno (D 
1936, i prem., s R. Nížkovským, hudba J. Jankovec); 
Pro tebe, maminko! (D 1936, i prem., s J. Kohoutem, 
hudba E. Fiala); Cikánská princezna (D 1937, prem. 
1936, s J. Kohoutem s R. Nížkovským, hudba J. Jan
kovec); Vrabčák (D 1937, i prem., s E. Kašparem, 
hudba J. Jankovec); Nám je hej! (D 1938, i prem., s J. 
Kohoutem, hudba J. Stelibský); Děvče z přístavu (D 
1940 i prem., s K. Melíškem, J. Chlumeckým a V. Sý
korou, hudba J. Jankovec); Co Čech, to muzikant (D 
1941, prem. 1940, hudba R. L. Vašata); Pěšinka do 
nebe (D 1942, i prem., s E. Vrbou); Pět dní u nebe (D 
1957, s L. Baldovou, hudba A. Sklenář); Jeden den 
v pekle (D 1958, hudba E. Fiala); Muzikantská Li- 
duška (D 1960, i prem., s O. ŠafránKem, hudba J. Fia
la). — Překlady a adaptace: Pýcha předchází pád 
(1920, hráno též s tit. Kletba mamonu, podle F. Žid- 
lického); Dáma v šedém úboru (1923, podle G. Oh- 
neta); Vrah své ženy (1923, podle A. Bissona); En- 
špígl aneb Každou chvíli jiná čtveráctví (1926, podle 
J. N. Nestroye a J. K. Tyla); Ve stavu obležení 
(1927); Perle panny Serafínky (1929, podle J. K. Tyla, 
s E. Brožíkem, hudba R. Piskáček); Tajemství májo
vého jitra (1932, podle J. Snížka); Poslední desetník 
(1941, podle J. K. Tyla, s V. Vránou, hudba R. Piská
ček). B SCÉNICKY. Hry: Dobrodružství detektiva 
Franka (1912); Junáci Černé Hory (1912); U Svatého 
Antoníčka (1932, s A. Fenclem, hudba J. Beneš); Ha
náčtí dragouni (1934); Na šťastné planetě (1939, s K. 
Melíškem); Píseň domova (1939, s L. Bromem, hud
ba J. Beneš). ■ REDIGOVAL časopisy: Česká scéna 
(1933); Divadlo (1934—43, s J. M. Kvapilem a B. 
Stejskalem), Pracovník umělecké a kulturní služby 
(1947, s L. Kraftem), Lidové jeviště. Měsíčník kla
denského divadla (1947—48); knižnici: Krupičkova 
knihovna lidových divadel (1926); sborníky: Český 
herec. Sb. Svazu čes. herectva 1909—1939 (1940, s A. 
Mazačem a V. Novákem), První celostátní konferen
ce Svazu zaměstnanců umělecké a kulturní služby, 
14. a 15. června 1947. Zpráva o činnosti ROH Svazu 
umělecké a kulturní služby (1947). ■

LITERATURA: M. M. (Majerová): Hry pro naše 
ochotníky (ref. Internacionála smrti), RP 12. 4. 1925 
+ Křižník Potěmkin na jevišti, RP 23. 11. 1926; rf. 
(R. Fleischner): Lidové divadlo v Juliánově (ref. 
Oheň), Dělnická rovnost 10. 5. 1931; -jk-: ref. insce
nace Na Svatém Kopečku, Haló noviny 1933,č. 49; J. 
M. Kvapil: J. B. je už padesátníkem, Divadlo 
1939/40; L. Pacák in Opereta. Dějiny pražských ope- 
retních divadel (1946); Opereta 62. Sb. statí a pří
spěvků ke konferenci o hudebně zábavném divadle 
v Praze 1962 (1962); R. Budiš in Nápad monsieura
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Offenbacha (1970); V. Kudělka in Perly paní O.
Úvod do studia české operety (1976).

vk

Vojtěška Baldessari Plumlovská
* 17. 4. 1854 Plumlov
† 31. 3. 1934 Olomouc

Autorka divadelních her pro děti a mládež i her pro 
loutková jeviště, spojujících pohádkový námět 
s ušlechtilým mravním naučením a radostným vzta
hem k životu.

VI. jm. V. Baldessariová. Pocházela z česko- 
německé rodiny úředníka, působícího na růz
ných místech rakousko-uherské monarchie. 
Od 1872 žila v Černovicích v tehdejší Bukovi
ně, kde po soukromém studiu dosáhla na uči
telském ústavu aprobace pro německé školy. 
Po návratu na Moravu vyučovala nejprve 
2 roky na německé škole v Rýmařově, později 
7 let ve Šternberku a od 1881 v Kroměříži, kde 
setrvala až do svého penzionování (1906); te
prve tam po odborné zkoušce z češtiny začala 
vyučovat na české dívčí obecné škole. Sem 
spadají i počátky její literární a divadelně dra
matické činnosti: povzbuzována zájmem 
Spolku divadelních ochotníků v Kroměříži za
čala psát hry pro děti; první z nich (Svatoň 
a Milena) uvedia Suková divadelní společnost 
20. 11. 1889. Řadu her napsala B. přímo pro 
kroměřížské jeviště (svědčí o tom mj. skuteč
nost, že se v nich vyskytují zmínky o konkrét
ních osobách, které tehdy v Kroměříži žily). 
Od penzionování až do smrti žila na odpočin
ku v Olomouci.

Mladistvé práce, verše ovlivněné příkladem 
Hůlkovým a Rubešovým, byly pouze průpra
vou k pozdější rozsáhlé produkci divadelně 
dramatické, v níž nezapřela učitelku snažící se 
do každé z her vložit mravní ponaučení, popří
padě rady do života. Tyto hry, jichž během své 
literární činnosti napsala několik desítek, 
vznikly většinou jako pohotové adaptace po
hádkových předloh, ať už přímo folklórních, 
nebo zpracovaných dříve jinými autory; počí

taly nejenom s dětským publikem, s jeho vní
mavostí, fantazií a rozumovými schopnostmi, 
ale také s dětskými interprety. Jen sporadicky 
se B. pokoušela též o hry pro dospělé (např. 
volná adaptace Andersenovy pohádky Matka, 
uvedená v sezóně 1921—22 na jevišti Měst
ského divadla v Olomouci). Většina divadel
ních textů se dočkala jevištního provedení 
i knižního vydání, některé byly dokonce přelo
ženy i do francouzštiny, němčiny, srbocharvát- 
štiny a slovinštiny. Pro B. bylo charakteristické 
prolínání pohádkových a realistických prvků; 
poměr obou složek nebyl ve všech hrách stej
ný. Na přechodu od her pohádkových k obra
zům ze života je hra Sen vánoční s motivem 
lidské bídy a mateřské lásky a se záměrem 
oslavit matku jako zakladatelku i obnovova- 
telku všech mravních hodnot a zdůraznit vý
znam nejmladších generací v národní pospoli
tosti. Řada her vznikla příležitostně pro potře
bu každoročních oslav Svátku matek {Záchra
na matek — záchrana národa, Svátek matek, 
Matka aj.) nebo různých výročí {Babička 
v zámku, Prodaná nevěsta aj.). Pohádková hra 
v pojetí B. byla zpravidla féerií bohatě pro
stoupenou zpěvy a tanci; téměř všechny texty 
těchto zpěvních vložek byly složeny na nápě
vy národních písní, které děti dobře znaly ze 
školních hodin zpěvu. Poučena odkazem her 
Tylových snažila se B. o výchovu dětského di
váka, zdůrazňujíc úctu k matce a k práci, smysl 
pro povinnost a poctivost, lásku k vlasti, 
k pravdě a k svobodě. S odkazem Tylovým ji 
sbližovala i výrazová a představová prostota, 
vemlouvavá srdečnost a jadrnost slovního 
projevu.

PSEUDONYMY: B. Plumlovská, V. B. Plumlovská. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Malý čtenář (1911-12). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie (větš. pro ml.): Národní pohádky 
(1895); Svatoň a Milena (D 1899); Honza v zakletém 
zámku (D 1900); Sůl nad zlato (D 1901); Sněhurka 
(D b. d., 1902); Nová přání našim dětem a říkání vá
noční, k primicím a svatbám (1903); Zahrada sudiček 
(D 1903); Honza pán (D 1905); Sen vánoční (D 
1907); Zlatá husa (D 1908); Krakonoš (D b. d., 1909); 
Bílá růže (D 1910); Zlatá nit (D 1912); Jura (D 1913); 
Vánoční hra (D 1916); Zvířátka na cestách (D 1918); 
České srdce (D 1918); Ječmínek (D 1919); Pohádko
vá princezna (D 1921); Matka (D 1921); Věno (D 
1921); Matička vlast (D 1921); Blaničtí rytíři (D 
1921); Mikeš, Lomidrevo (D 1922, s Q. M. Vyskoči
lem); Horymír (D 1922); Záchrana matek—záchrana 
národa (D 1923); Probuzení (D 1924); Nespokojená 
Káča (D 1924); Zvířátka a Petrovští (D 1924, s Q. M.
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Vyskočilem); Nejdražší matčin šperk (D 1926); Du
kátová semena (D 1927); Honza a Kašpárek na ces
tách (D 1929); Svátek matek (D 1929); Přemysl a Li
buše (D 1930); — posmrtně: Nejkrásnější řeč na 
světě (D 1938); Pohádka o třech princeznách (D 
1939). — Dramatizace a adaptace: Babička v zámku 
(1912, podle B. Němcové); Prodaná nevěsta (b. d.). ■ 
SCÉNICKY. Hry: Pasákova košile; Štědrý večer. ■

LITERATURA: Jc. (J. Jakubec): Literatura pro 
mládež (ref. Honza v zakletém zámku), Naše doba 
1900/01; -r (R. J. Kronbauer): ref. Sněhurka, Hlas ná
roda 5. 12. 1904; I ref. Jura: jv (J. Vodák), Venkov 
10. 12. 1919; Z. Hásková, Cesta 1919 ■; O. Janovský: 
K jubileu V. B. P., Pozor 1924; J. B. (J. Zyka-Borotín- 
ský): Divadlo pro děti, Venkov 24. 4. 1924; W. Ethen 
in Portréty a siluety 2 (Prostějov 1936); ev (E. Valen
ta): ref. Pohádka o třech princeznách, LidN 21. 11. 
1939; L. Páleníček: Dětské hry V. B. P., sb. Ženy na 
Moravě. 52. ročenka Dobročinného komitétu v Brně 
(1940); B. Vybíral in Přínos olomouckého kraje čes
ké literatuře (Olomouc 1940); J. Springer in Co dala 
Haná české literatuře (Olomouc 1947); O. Zukal: Li
dová pohádka v buržoazním pojetí, Štěpnice 
1951/52.

vk

František Balej

* 29. 9. 1873 Kounice u Českého Brodu
†4. 11. 1918 Praha

Překladatel z angličtiny, autor filozofických esejů 
a právní teoretik.

jako překladatel E. Barrett-Browningové (Au
rora Leigh, Portugalské sonety), R. Browninga 
(Pipa jde mimo) a R. W. Trina (V souzvuku 
s nekonečnem). V letech první světové války 
uvedl do české literatury dílo R. Thákura (Sád- 
hána, Gitándžali, Zahradník, Král temné kom
naty). První B. filozofický esej Tajemství vyšel 
1912 v Novině F. X. Saldy; většina esejů a fe
jetonů vznikla pak ve válečných letech a byla 
publikována ve Vídeňském deníku. Hlavním 
předmětem B. úvah byly otázky moderní etiky, 
humanismu a postavení člověka v soudobém 
světě {Nikdy víc, Vždycky znova, O člověku 
tvůrčím aj.), problém podstaty českého národa 
{Jsme-li národem, Čech a Slovák, O vídeňském 
češství aj.) a otázky české literární a hudební 
kultury {O zdravé hudbě, O Foerstrově českosti, 
Dvě Golgathy aj.). Psal i beletristické črty s vý
raznou sociální notou {Zlaté péro, Pod hro
mem zabití). Jeho eseje {O nového člověka, 
Kniha fejetonů, Filozofická varia a eseje) vy
dal J. S. Machar v rámci Spisů F. B.

PŘÍSPĚVKY in: Novina (1912); Oesterr. Zeitschrift 
(1910); Vídenský deník (1915-16). ■ KNIŽNĚ. Pů
vodní práce — souborné vydání: Spisy F. B. (6 sv., 
Kladno 1920—26, usp. J. S. Machar). — Překlady:R. 
W. Trine: V souzvuku s nekonečnem aneb Dlouhý 
mír, moc a blahobyt (1907); E. Barrett-Browning: 
Aurora Leigh (1912) 4- Portugalské sonety (Kladno 
1919); R. Browning: Pipa jde mimo (Kladno 1920); 
R. Thákur: Gitándžali (Kladno 1921) + Sádhaná 
(Kladno 1921) + Zahradník (Kladno 1921) + Král 
temné komnaty (Kladno 1921, s V. Lesným). ■

LITERATURA: J. Brambora: Bojovník za lepší 
lidství (Nový Bydžov 1928). ■ K. Scheinpflug in Spi
sy F. B. 1 (Kladno 1920); J. Vodák: Esejista mravouk, 
Cas 20. 6. 1920; A. Novák: F. B., Venkov 14. 6. 1920; 
J. Brambora: Kvapil a B., Kult, politika 1947/48.

eh

Otec byl strojník a básník-samouk. Od 1883 
studoval F. B. v Praze gymnázium, 1892 — 97 
právnickou fakultu. Byl aktivním účastníkem 
studentského hnutí v realistické straně. Od 
1897 pracoval jako právník ve státní službě 
zprvu v Praze, 1901—09 ve Dvoře Králové 
nad Labem a 1909—12 ve Slaném. Byl ve sty
ku s J. S. Macharem, J. Herbenem, F. X. Šal- 
dou, Z. Fibichem aj. 1912 byl přeložen do Víd
ně na ministerstvo vnitra, 1917 se vrátil na 
místodržitelství do Prahy, kde se připravoval 
k habilitaci z filozofie práva.

V kulturním životě se stal známý nejdříve

Václav F. Bambas
* 5. 10. 1822 Čemošice u Prahy
† 16. 1. 1904 Praha

Filolog, překladatel proticírkevní literatury; proslul 
tlumočením tzv. krvavých historických románů 
a knih ze zákulisí panovnických dvorů.
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Žil v Praze a živil se pravděpodobně překla- 
datelstvím. (Bližší biografické údaje nezjiště- 
ny.)

Své voluntaristické představy o jazyce 
a o etymologii slov, opírající se o myšlenku 
ideálního všeslovanského jazyka a snášející 
k tomu doklady o příbuznosti a totožnosti ko
řenů různých řečí, promítal zprvu i do svých 
překladů; jeho první dílo, přetlumočení Věčné
ho žida od E. Suea, se hemží uměle vytvářený
mi neologismy a vysvětlujícími poznámkami 
k nim, takže se stalo takřka nečitelným. V ná
sledujících pracích B. od tohoto postupu upus
til a ve svých nej významnějších překladech 
z němčiny, angličtiny a francouzštiny dospěl 
k jazykově vyrovnanému stylu (E. Renan, J. 
Michelet, G. P. R. James, A. Smetana). Avšak 
již na sklonku 60. let začal překládat s řemesl
nou zručností a se zřetelem na finanční úspěch 
bezcennou beletrii, nahlížející do zákulisí 
evropské politiky i do soukromí vládců, jak ji 
tehdy psala německá spisovatelka L. Můhlba- 
chová (= pseud. K. Mundt). V 70. letech ve 
spolupráci s nakladatelem Z. Bensingrem pro
dukoval mnohasvazková díla, údajně překlady 
anonymních dobrodružných historických ro
mánů se spletitým dějem plným intrik a vražd, 
v němž se střetává i spolupracuje nejvzneše
nější společnost se světem lidské spodiny. Bez 
oprávnění není domněnka, že je psal B. sám: 
svědčí pro to i anticírkevní tendence v líčení 
praktik inkvizice a panovníků s ní spjatých. 
Pro odpor, který tyto práce vyvolaly, se B. 
v 80. letech odmlčel.

ŠIFRY: Václav B-s, V. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. 
včela (od 1846); Hlas (1864); Pražské poštovské no
viny (1864). ■ KNIŽNĚ. Překlady;E. Sue: Věčný žid 
(1850—51); G. P. R. James: Kardinál Richelieu 
(1852); A. Smetana: Zápisky z církve vyobcovaného 
kněze (1863); E. Renan: Život Ježíšův (1864); H. F. O. 
Ábel: Legenda o sv. Janu Nepomuckém kriticky ob
jasněna (1864); Ogiňski: Zločincové v Polsce aneb 
Tajnosti varšavské (1864); J. H. Michon: Jeptiška 
(1864); J. Michelet: Svaté písmo člověčenstva (1865); 
E. Caracciola princesa di Forino: Tajnosti klášterů 
neapolských (1865); L. Můhlbach (K. Mundt): Císa
řovna Josefina (1866) + Marie Antoinette a její syn 
(1866) + Cář Alexander a jeho doba (1867) -I- Bed
řich Veliký a jeho dvůr (1868) + Císař Ferdinand I. 
a jeho doba (1869) + Oběti náboženského fanatis
mu (1871) + Císař Josef II. a krásná zpěvačka (b. d., 
1874); Tisíc osmset šedesát šest aneb Custozza 
a Králové Hradec (1867); A. Storch: Mexiko čili Re

publika a císařství (1867) + Zákeřníci ve fraku 
(1867); Císař Josef II. a nepřátelé světla (1869); J. Co- 
nard: Tajemná nevěsta (1870); C. Reinfels: Krásná 
kajícnice (1871); E. A. König: Zakuklený princ čili 
Pařížská náměsíčnice (1873—74); Krvavá svatba 
aneb Mořský loupežník benátský (b. d., 1874); Vy- 
hnancův syn aneb Židovy peníze (b. d., 1875); Ďá
blova žena čili Řádění tajných lupičů (b. d., 1876); 
Tajný zlosyn aneb Boj o dědictví (b. d.); Dr. Rafael: 
Princezna a kardinál (1877) -l- Kníže dobrodruh 
aneb Kletba zrazené lásky (1877) 4- Tulákova dcera 
aneb Strašidlo na zámku Eberstein (1878); G. G. 
Fullborn: Král moře a spanilá Senta (b. d., 1880). — 
Ostatní práce: Das Sprachgeheimnis enthúllt und 
praktisch dargethan (1849); Krátký úvod k rodosloví 
jazyka slovanského (1854); Tvarosklad jazyka slo
vanského ... (1861). ■ SCÉNICKY. Překlad: J. F. A. 
Bayard: Vikomt z Letoriěru (1869). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Osudové Čechů po bitvě bělohor
ské (výbor ze souvěkých pamětí, 1864). ■

LITERATURA: H.: ref. Věčný žid, Včela 1850; Fr. 
V-k (F. L. Vorlíček): Stručný přehled nejnovějších 
beletristických překladů, Pražské poštovské noviny 
2. a 3. 1. 1852; an.: Kritika české literatury, NL 30. 11. 
1867.

zp

Gustav Bambas Miškovský
* 2. 9. 1842 Praha
† 25. 1. 1901 Praha

Dramatik a překladatel divadelních her, publicista.

VI. jm. Gustav Bambas. Již v jinošském věku 
se věnoval divadlu a vystupoval na ochotnic
kých scénách. Účastnil se také činnosti stu
dentských literárních spolků 60. let (Čechoslo- 
van). Kolem 1868 navštěvoval přednášky na 
pražské filoz. fakultě; studií patrně zanechal 
a kolem 1869 vstoupil do zaměstnání jako ko
rektor v knihtiskárně H. Fuchse, kde pracoval 
až do své smrti. Byl pohřben na Olšanských 
hřbitovech. G. B. patřil od 1863 k stálým spo
lupracovníkům Humoristických listů, kam nej
prve přispíval do rubriky anekdot Granáty
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a kde později vystupoval i s většími humoris
tickými příspěvky. Psal také proslovy k nej- 
různějším příležitostem pro různé vlastenecké 
spolky.

Hlavním působištěm G. B. se v 60. letech 
stalo divadlo. Znalost franštiny, italštiny 
a němčiny mu umožnila překládat nejnovější 
divadelní hry, hlavně veselohry a frašky, pro 
něž nacházel uplatnění v divadelních edicích 
nakladatelství Mikuláš a Knapp. Největšího 
úspěchu dosáhl jeho překlad larmoyantní osu
dové tragédie německého dramatika E. B. S. 
Raupacha Mlynář a jeho dítě; zaznamenal ně
kolik vydání a byl po léta hrán na řadě profe
sionálních a ochotnických scén. Překlady G. B. 
však nepřekročily průměrnou úroveň tehdej
ších módních divadelních textů. Původní hra 
Růže smrti aneb Dvé lékařů chilských, napsa
ná 1868, nevyšla tiskem ani se nehrála. Jako 
drama B. volně zpracoval báseň J. E. Vocela 
Labyrint slávy. Úpravy spočívaly v tom, že za
choval ve zkrácené podobě přímé řeči Vocelo- 
vých postav, vypustil popisné pasáže, autor
skou řeč a dějové prvky, jež se nedaly převést 
na jeviště, a stejně tak i filozofickou tresť hry, 
reflexe o víře a národnosti, přírodě a světoob- 
čanství. Skladbu podstatně zkrátil i vynechá
ním faustovských motivů putování hlavního 
hrdiny Jana Kutenského po stopách dávných 
Slovanů. Z celého díla se soustředil na drama
ticky nosné dějové prvky až k jejich vyvrcho
lení, k vynálezu knihtisku v Mohuči, jímž chtěl 
světem bloudící hrdina proslavit svou vlast.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Gustav B. Miškovský, G. 
Miškovský, Miškovský, Onufris Sardelka; G. Bs., X- 
-Fix. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedník (1862); Česká 
Thalia (1868) ^Humorist. listy (od 1863); Paleček 
(1880). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Labyrint slávy aneb Po 
bitvě u Lipan (D 1868, podle J. E. Vocela, s nápěvem 
ke sboru K. Bendla). — Překlady her: E. B. S. Rau- 
pach: Mlynář a jeho dítě (1865); G. Putlitz: Damo
klův meč (1868); P. Thyse, M. S. Germain: Tři Kuria- 
tiové (1868); Veselý švec aneb Proměněné ženy (dle 
vlašského, b. d., 1868). ■ SCÉNICKY: Zápisky Don- 
juanovy (prem. 1867); R. Benedix: Něžné příbuzen
stvo (prem. 1868); Račte dovolit, milostpaní, anebo 
Podivínové (prem. 1868). ■

LITERATURA: -k (F. V. Jeřábek): Divadlo, NL 
30. 5. 1868; ■ nekrology: an., NL 26. 1. 1901; an., Hu
morist. listy 1. 2. 1901; an., Hlas národa 1. 11. 1901 ■; 
Č. Zíbrt: Literární společnosti z let šedesátých, ČČM 
1911.

zp

Zdeněk Bár
* 19. 1. 1904 Štramberku Příbora
† 17. 7. 1980 Ostrava

Básník a prozaik, v jehož díle převažuje tematika 
slezského domova; regionální kulturní pracovník, li
terární historik, literární a divadelní kritik.

Syn řídícího učitele, po maturitě na reál, gym
náziu v Příboře (1923) studoval na UK v Praze 
krátce práva, potom na filoz. fakultě obor češ
tina, francouzština (abs. 1927); žák M. Hýska. 
Ještě za studií (1926 — 27) učil na reformním 
reál, gymnáziu v Praze, potom na reál, gymná
ziu v Hlučíně (1927—36) a v Ostravě 
(1936—46), 1946—49 působil jako lektor češti
ny na univerzitě v Grenoblů ve Francii. V 50. 
letech byl vězněn, poté byl úředníkem, 
1967 —73 ředitelem Kulturního domu v Hlučí
ně.

B. první lyrické sbírky jsou tvárně pod vli
vem poetismu a procházejí vývojem od okou
zlení barvami a exotikou dálek přes deziluzi 
z poznání Paříže k výrazu hořkosti a osamě
losti. Z vlivu Nezvalova přešel postupně k po
etice horovské a tomanovské. V polovině 30. 
let se dopracoval samostatnějšího vyjádření 
melancholické erotiky a lásky k slezskému do
movu. B. první prózy se vyznačují silným lyris
mem. Pozdější romány, situované vesměs do 
Slezska, zachycují neklidné, vnitřně nepevné 
povahy, podlamované hladem po majetku 
a marně hledající štěstí v cizině či v milostném 
vztahu. B. se vrací do minulosti rodného kraje 
a sleduje jeho industrializaci {Než zahoukla si
réna), čerpá z partyzánských bojů {Mstitelé), 
nevyhýbá se ani kriminálním námětům {Jedno
ho pozdního večera). — V literárněhistorické 
práci se B. soustředil hlavně na tvorbu vznik
lou na Ostravsku: vydával periodické přehledy 
literatury širšího ostravského regionu a v po
pulárně koncipovaných monografiích šířil 
znalosti o životě a díle P. Bezruče a V. Martín
ka; věnoval se rovněž literární a divadelní kri
tice.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Karel Rank; -zb-. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Cesta (od 1926); Černá země (od 1929); 
Českosl. demokracie (1947 detektivní román Noci 
nad krajem); Čin (od 1931); Host (od 1926); Index 
(od 1929); Iskra (od 1932); Kampaň; Kritika (od 
1926); Lid. noviny (od 1925); Lit. noviny (od 1932);
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Lumír (od 1929); sb. Vojtěch Martínek (1977, studie 
Redakční a redaktorská činnost V. M.); Měsíc; Mor. 
noviny; Mor. slez, deník (1926 román Kolotoč); Nár. 
osvobození (od 1925); Niva (od 1929); Nová svobo
da; Nové Opavsko; Ostravský kult, měsíčník; Os
travský večerník; Polední ostravský deník; Postup 
(slov.); Práce; Ročenka Kult, rady pro širší Ostrav
sko (od 1934); Rozpravy Aventina (od 1929); Salón; 
Selské listy; Sever a východ (od 1926); Slezský sbor
ník (od 1936); Středisko (od 1930); Studentský časo
pis; Svobodné noviny; Štafeta (Prostějov); Topičův 
sborník (od 1926); Tvar (od 1927); Venkov (od 
1937); Země (od 1927); Zprávy Spolku čes. bibliofilů 
(1980). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Chléb a víno (BB 1926); Zrcadlo modrých stínů (BB 
1928); Melodie (BB 1929); Hořký dech (BB 1931); 
Srdce a domov (BB 1932); Čeští spisovatelé z Hlu- 
čínska (1933); Literatura jednoho roku na Ostravsku 
(sv. 1 —5 1934—38, sv. 6 1940 s tit. Literatura posled
ních dvou roků na Ostravsku); Jaro a dým (BB 
1935); Marnost loučení (BB 1937); O Petru Bezručo- 
vi (1937, přeprac. vyd. 1945); Ztracený domov (PP 
1938, rozšiř, vyd. 1945); Hvězdy nad domovem (R 
1940); Sen ve stínu (BB 1940); Než zahoukla siréna 
(R 1941); Píseň pod Beskydami (BB 1941); Mrtví 
mluví (R 1941); Krev a pluh (PP 1942); Ďábel z hor 
(R 1943); Jednoho pozdního večera (R 1943); O ko
váři Jankovi (pohádka, 1944; spolu s pohádkou F. 
Směji Chytrý Martin); Hornická pohádka (B pro ml., 
1945); Ztracená píseň (BB 1945); Vojtěch Martínek, 
člověk a dílo (1948); Mstitelé (R 1948); Mimo do
mov (BB 1968); Literatura Ostravska v roce 1975 
(O rava-Vítkovice 1976); Literatura Ostravska v ro- 
r 1976 (Ostrava-Vítkovice 1977); Literatura Os
travska v roce 1977 (Ostrava-Vítkovice 1978); Lite
ratura Ostravska v roce 1978 (Ostrava-Vítkovice 
1979). — Překlad:}^. de Balzac: Plukovník Chabert 
(1948). — Ostatní prače: Štramberk a okolí v odboji 
(1961). — Výbory: Linie roků (BB b. d., 1975); Návra
ty (výbor z poezie a prózy, 1980, usp. M. a K. Bla- 
hynkovi). ■ REDIGOVAL knižnici: Návrat 
(1940—46); sborníky: Kopřivnice (1938), 600 let 
města Štramberka (1959), Slezské hlasy (1970, s M. 
Rusinským a F. Smějou). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: Květy naší země (pohádky moravských auto
rů, 1944). ■

BIBLIOGRAFIE: M. Rusinský in Hledání domo
va (1969). ■ LITERATURA: M. Rusinský: Hledání 
domova (1969). I H. (J. Hora): ref. Chléb a víno, RP 
17. 10. 1926; B. Václavek: ref. Zrcadlo modrých stí
nů, Index 1929, č. 3 + ref. Melodie, Index 1930, s. 6; 
L. Kraus: Melancholický tulák, Středisko 1930/31; F. 
Neužil in Pět v kruhu (1932); V. Hrbek (Z. Kalista): 
ref. Srdce a domov, Lumír 1932/33; ne (A. Novák): 
ref. Čeští spisovatelé z Hlučínska, LidN 24. 8. 1933; 
-or. (A. C. Nor): ref. Literatura jednoho roku na Os
travsku, Rozhledy 1934, s. 88; B. Václavek: ref. Jaro 
a dým, Index 1935, s. 113; tk (F. Trávníček): ref. 

O Petru Bezručovi, LidN 19. 12. 1937; K. P. (Polák): 
ref. Ztracený domov, Nár. práce 9. 2. 1939 -l- ref. 
Hvězdy nad domovem, Nár. práce 28. 2. 1941 + ref. 
Než zahoukla siréna, KM 1942; Ns (J. Nečas): ref. 
Píseň pod Beskydami, Čteme 1942, s. 117; kp. (K. Po
lák): ref. Krev a pluh, Nár. práce 14. 5. 1942 + ref. 
Mrtví mluví, Nár. práce 15. 12. 1942; V. T. (Tichý): 
ref. Jednoho pozdního večera, Nár. práce 12. 12. 
1943; K. P. (Polák): ref. Ďábel z hor, Nár. práce 8. 2. 
1944; V. Pazourek: ref. O kováři Jankovi, LidN 2. 12. 
1944; ■ ref. O Petru Bezručovi: C. Vymetal, SISb 
1945; F. Benhart, Lid. kultura 1947, č. 36 ■;■ ref. 
Ztracená píseň: AMP (A. M. Píša), Práce 4. 4. 1946; 
A. Závodský, SISb 1949, příl. Slezská tvorba ■; bt: 
ref. Mstitelé, Tvorba 1949, č. 25; A. Závodský: Dopi
sy P. Bezruče Z. B., SPFF Brno 1964, ř. D, č. 11; ■ 
k 65. narozeninám: J. Urbanec: Proměny lyrismu 
u Z. B., Čas. Slez, muzea 1969, série B, č. 1; M. Rusin
ský, Ostravský kult, zpravodaj 1969, č. 1 ■;■ k 70. 
narozeninám: M. Rusinský, Ostravský kult, zpravo
daj 1974, č. 1; A. Závodský: Listy PPB 1974 ■; M. 
Rusinský: ref. Linie roků, Ostravský večerník 18. 8. 
1975; M. Blahynka: Výročí Z. B., Ostravský kult, mě
síčník 1979, č. 1 + in Z. B.: Návraty (1980); V. Ficek: 
nekrolog, Vlastiv. listy 1981, č. 1.

et, šv

Josef Barák

* 25. 1. 1833 Praha
† 15. 11. 1883 Praha

Básník, novinář, redaktor, osvětový pracovník, orga
nizátor kulturního a spolkového života, představitel 
národně a demokraticky uvědomělé inteligence.

Elementární farní školu vychodil v Praze 
u Nejsvětější Trojice, vystudoval německé pia
ristické gymnázium (mat. 1854). S nadšením 
sledoval události 1848, jako student gymnázia 
byl vyšetřován pro položení věnce u hrobu J. 
Jungmanna (1852). Po maturitě poslouchal na 
univerzitě historické a národohospodářské 
přednášky a byl zaměstnán u knihtiskaře Mer- 
cyho, vydávajícího noviny Prager Morgen- 
post; v nich B. postupně publikoval krátké 
zprávy i pojednání o literatuře. Patřil ke skupi
ně autorů, kteří za vedení J. V. Friče vydali al
manach Lada-Nióla (1855), 1857 spolu s J. Ko-
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lářem předal za družinu V. Hankovi ručně 
psané album na jeho počest V témže roce byl 
zvolen předsedou Akademického čtenářského 
spolku. Výrazně se podílel na vydání almana
chu Máj na r. 1858, do kterého přispěl povíd
kou Kříž pod Petřínem, a stal se jeho oficiál
ním redaktorem. Zároveň usiloval o vydávání 
beletristického týdeníku Praha. 1858 byl pro 
články v Morgenpostu vyslýchán policií (spolu 
s K. Sabinou); za organizaci studentské de
monstrace proti policejnímu řediteli A. Paú- 
manovi byl 1860 zatčen a internován postupně 
na různých místech (Kouřim, Štýrský Hradec, 
Ehrenhausen u Mariboru a Hradec Králové). 
Po sedmiměsíčním vyhnanství se vrátil 1860 
do Prahy a vstoupil do redakce Krásova dení
ku Čas. Koncem 1861 pro nesouhlas s prora- 
kouským stanoviskem listu z Času odešel 
a vstoupil (od 1.1. 1862) do státoprávního listu 
Hlas. Jako zpravodaj polské revoluce 1863 byl 
zatčen v Krakově a 6 týdnů vězněn. Začátkem 
1864 opustil Hlas a stal se tajemníkem Krá
lovského českého zemského divadla v Praze, 
od října 1864 též spolupracovníkem politické
ho obdeníku Svoboda (spolu s K. Rankem). Po 
zániku Svobody odešel B. do Plzně jako ta
jemník městského divadla, zároveň spolupra
coval s Plzeňskými listy. Koncem 1865 se vrá
til do Prahy a spolupracoval s Národními listy. 
Za pruské okupace Prahy (1866) odpovídal za 
nezávadný obsah českých novin a divadla (po
volil mj. 18 let zakázaného Tylova Jana Husa). 
15. ledna 1867 vyšlo první číslo B. politického 
čtrnáctideníku Svoboda, ve kterém vedl ostrý 
protirakouský a protiklerikální boj. V červnu 
1867 byla Svoboda na 3 měsíce zastavena, B. 
vydával Pravdu. Za novinářskou činnost byl 
18 měsíců vězněn (červenec 1868 až leden 
1870); po návratu vedl Svobodu až do listopa
du 1873, kdy ji předal A. Šťastnému. Na děl
nickém táboru 1871 byl B. zvolen redaktorem 
vznikajících Dělnických listů, které vedl do 
1872, kdy přešly do rukou sociální demokracie. 
1873 (když se vzdal vydavatelství Svobody) 
vstoupil na Grégrovu žádost znovu do Národ
ních listů; od 1. 10. 1874 až do své smrti byl je
jich zodpovědným redaktorem. — Ve své do
bě B. proslul především jako neohrožený no
vinář, obětavý organizátor a aktivní účastník 
společenského, kulturního, literárního, politic
kého a spolkového života. V duchu hesla 
„Osvětou a prací k svobodě“ byl v 60. a 70. le
tech nejvýraznějším organizátorem různých 

organizací a spolků (Akademický čtenářský 
spolek, Umělecká beseda, Hlahol, Sokol, Děl
nická beseda, Spolek českých žurnalistů, 
Ústřední matice školská, Matice divadelní 
atd.). Patřil mezi oblíbené řečníky na student
ských a dělnických schůzích a táborech, pro
slovil několik stovek přednášek. Řešení dělnic
ké otázky viděl v osvětě, ve spolčování a v do
bytí politické svobody národa. Při založení 
mladočeské strany (Národní strana svobodo
myslná) se stal členem jejího výboru a patřil 
k radikálnímu křídlu.

Kromě novinových článků se literární čin
nost B. v užším smyslu omezila na období 
1857 (básnická prvotina Naše písnNv Lumíru) 
až 1863, kdy publikoval poezii v jednotlivých 
ročnících almanachu Máj a v řadě časopisů. 
Jeho poezie, vycházející z poetiky a melodie li
dové písně, byla tematicky věnována třem ob
lastem — lásce, přátelství, vlasti — a vyjadřo
vala touhu po svobodě a ideálních lidských ci
tech. Knižní vydání se za B. života neuskuteč
nilo. Za hradecké internace (1860) přeložil do 
češtiny Schillerovu hru Der Parasit, Moliěrovu 
Le cocu imaginaire a do němčiny Nerudovu 
hru Ženich z hladu, hranou 1860 v Hradci Krá
lové Knisplovou německou společností (pře
klady nejsou dochovány). V Lumíru 1854 uve
řejnil B. svou vůbec první literární práci, pře
klad povídky Královská bariéra od francouz
ského autora E. Nyona, dále v Obrazech živo
ta 1859 překlad epizody Napoleon a farao 
z Impressions de voyage A. Dumase st. a tam
též anonymní příběh z francouzštiny Vyléčený 
milovník. — V souvislosti se stým výročím al
manachu Máj na r. 1858 byly vysloveny (O. 
Králíkem) pochyby o autorství B. veršů a po
vídky Kříž pod Petřínem. Výsledky zkoumání 
metodami matematické lingvistiky a literární 
historie však B. autorství potvrdily.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Barakovský, Jaroslav 
Zásmucký (Obrazy života, Lumír, ručně psané al
bum na počest V. Hanky, Dalibor); B (Prager Mor- 
genpost), -b (Prager Morgenpost), J. B. (Prager Mor
genpost, Besedník, Hlas), -k (Prager Morgenpost). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Akademické listy (1879-81); Be
sedník (1861); Čas (1860—61); Českomor. pokladni
ce (1860—62); Dalibor (1858 — 60); Dělnické listy 
(1871 —72); Divadelní listy (1880); Hlas (1862—64); 
Hlasy vysokých škol (1883); Lumír (1854—58); alm. 
Máj (1858 — 62); Nár. listy (1866, 1874 — 83); Obrazy 
života (1859, 1861); Plzeňské listy (1865); Prager 
Morgenpost (1854 — 58); Pravda (1867); Rodinná
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kronika (1863); alm. Růže (1860); Svoboda (vyd. K. 
Rank, 1864 — 65); Svoboda (vyd. J. B., 1867 —73); Ta- 
gesbote aus Böhmen (1858); alm. Vínek (Chrudim, 
1861). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Bá
seň u příležitosti odhalení pomníku V. K. Klicperovi 
(leták, 1861); Španělská inkvizice (přednáška, 1879);
— posmrtně: Přednášky J. B. (1884—85, 1. O Karlu 
Sladkovském, 2. O pěvci Máje — O F. L. Čelakov- 
ském, 3. O B. Němcové — OB. Jablonském, 4. O K. 
J. Erbenovi — O V. Hálkovi, 5. O P. Chocholouškovi
— O G. Pflegru Moravském, 6. O Augustinu Smeta
novi, 7. O Jeronýmu Pražském, 8. Meč, kniha, rádlo
— K rolníkům o národním vzkříšení; ed. J. Podlipný 
a V. Řezníček); Vzpomínky J. B. (1905); Z doby Má
jů (Olomouc 1958, ed. O. Králík). ■ KORESPON
DENCE: K. Svoboda: B. dopisy příteli (O. Jedličkovi 
z 1862—64), Čes. revue 1925. I REDIGOVAL perio
dika: Pravda (1867), Svoboda (1867 — 73), Dělnické 
listy (1871 —72), Nár. listy (1874 — 83), Akademické 
listy (1880—81); almanachy: Máj (na r. 1858), Hor
ník (Kutná Hora 1862); knižnice: Osvěta lidu 
(1871-76), Dělnická bibliotéka (1872). ■ USPOŘÁ
DAL: sb. Besedník 1 (1861, s H. Přerhofem a J. R. Vi
límkem); Hlahol (zpěvník, 1861, s H. Přerhofem a J.
R. Vilímkem). ■

LITERATURA: O. Jedlička: J. B. (Roudnice 1883); 
J. Arbes: Památce J. B. (1885); L. Jandásek: J. B. 
(1933); sb. J. B., osobnost a dílo (1933, usp. K. Slaví
ček); J. Novák: J. B. (1933); S. J. Růžoleský: Památce 
věrného bojovníka za svobodu a osvětu dělnictva 
českoslovanského (b. d.); V. Žáček: J. B. (1983). ■ V. 
Hálek: J. B., Květy 1869; J. Neruda: J. B., Humorist, 
listy 1879 → Podobizny 1 (1951); J. Anýž: Přátelský 
večer na počest J. B., NL 12. 12. 1882; J. V. Frič: Epi
zoda ze života J. B., Hlasy vysokých škol 1883 → 
Paměti (výbor, 1963); A. S. (Šnajdauf): J. B., Ruch 
1883; F. Chalupa: J. B., Květy 1883; C. L. Frič: J. B, 
Slavín 3 (1885); J. Arbes: Z veršů J. B., Dámské bese
dy 1900 → Literaria (1954); O. Sklenářová-Malá: 
Vzpomínky na dva mrtvé přátele, Zvon 1901/02 → 
Z mých vzpomínek (1912); L. Quis in Kniha vzpomí
nek 2 (1902); A. Novák: Vzpomínky J. B., Přehled 
1904/05; A. Heyduk in Vzpomínky literární (1911);
S. Heller in Upomínky a zápisky (1916); J. Holeček 
in Pero (1. 1922, 2. 1923); A. Stašek in Vzpomínky 
(1926); E. Krásnohorská in Co přinesla léta (1928); J. 
Holeček in Má svépomoc (1931); A. Pražák: J. B., 
novinář a řečník, Čes. slovo 25. 4.1936 → Míza stro
mu (1940); M. Schererová: Neruda a B., Slovesná vě
da 1948/49; O. Králík: Neruda a B., SVŠP Olomouc, 
Jazyk a literatura 3 (1956) + Svědectví Anny Holi- 
nové, HD 1956 + Neruda nebo B., LitN 23.11.1957; 
F. Vodička: Ještě jednou: Neruda nebo Barák, LitN 
25. 1. 1958; O. Králík in sb. Z doby Májů (1958) + 
Almanach Máj a jeho redaktor, SISb 1958; M. No
votný: Ještě k otázce Neruda — B. — Králík, Lid. 
demokracie 15. 10. 1958; O. Králík in Křižovatky 
Nerudovy poezie (1965); P. Vašák: Vztah mezi dél

kou a funkcí věty v Nerudových Arabeskách, ČLit 
1971 + Metody ustanovlenija spornogo avtorstva, 
Prague Studies in Mathematical Linguistics 1972; O. 
Králík: Problém B. autorství, ČLit 1973; P. Vašák: B. 
autorství jako problém, ČLit 1974; E. Macek: Králík 
kontra B., Lit. archív 1974 (1978); P. Vašák in Meto
dy určování autorstv[(1980); E. Macek: Nová bará- 
kovská monografie, ČLit 1984.

pv

Barlaam a Josafat viz in Tomáš ze Štít
ného

Jan Barner
* 3. 2. 1643 Jičín
† 25. 4. 1708 Kutná Hora

Kazatel, překladatel náboženských děl.

V lednu 1663 vstoupil v Brně do jezuitského 
řádu, působil pět let jako učitel řádových škol, 
pak jako kazatel; od 1695 byl kazatelem 
v Kutné Hoře.

Po smrti M. V. Šteyera 1692 upravoval text 
pro vydání Svatováclavské bible, překládal 
z němčiny, francouzštiny a latiny náboženské 
spisy N. Caussina, N. Fontaina, G. Scherera, 
z latiny hospodářský spis K. Fišera.

KNIŽNĚ: Summarie na všecka čtení a evangelium 
jak nedělní, tak i sváteční přes celý rok (1711, po
smrtně). — (Překlady) N. Fontaine: Příběhové pí
semní Starého i Nového zákona... (1697); N. Caus- 
sin: Dvůr svátý aneb křesťanská naučení ve všelija
kých duchovních cvičeních a ctnostech... (2 sv., 
1700 a 1705); G. Scherer: Kázání na nedělní evange
lia přes celý rok... (1704); K. Fišer: Knihy hospo
dářské... (1706); — posmrtně: G. Scherer: Kázání 
na sváteční evangelia a o umučení Páně přes celý 
rok... (1724). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 977, 1 500, 2 551 až 
52, 15 351-52. ■ LITERATURA: J. Jireček: Ruko
věť 1 (1875).

A
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Ilja Bart
* 17. 5. 1910 Chrudim
† 11. 11. 1973 Praha

Autor patetické politické poezie, jenž se později při
klonil k intimní lyrice; reportér, prozaik, dramatik 
a překladatel z ruštiny a španělštiny.

VI. jm. Julius Bartošek. Syn středoškolského 
učitele, vyrůstal od 1919 v Duchcově, kde 1928 
maturoval na gymnáziu. V Praze vystudoval 
práva (doktorát 1933) a pracoval postupně 
v několika advokátních kancelářích. 1934 od
jel do SSSR (odměnou za lit. cenu v meziná
rodní soutěži proletářských spisovatelů), od
kud se vrátil po déle než ročním pobytu. 1936 
byl vyslán Rudým právem do Španělska 
a účastnil se tam občanské války nejen jako 
válečný dopisovatel v Madridu a Valencii, ale 
nejprve také aktivně na aragonské frontě (viz 
Kráter se otevírá). Po návratu do Prahy (ještě 
téhož roku) zůstal bez stálého zaměstnání, 
které získal až 1938 v jednom z podniků Živ- 
nobanky. Za okupace byl 1940—43 pro ilegál
ní činnost vězněn, 1943—45 totálně nasazen 
v zejnědělství v Lysolajích u Prahy. Po válce 
nejprve působil v kulturním a propagačním 
oddělení KSČ, později ve Svazu protifašistic
kých bojovníků, 1946 nastoupil na uhelnou 
brigádu v severočeském revíru. 1947—49 pra
coval v oblastní úřadovně ministerstva kultury 
a informací v Ústí n. L., 1949—50 v redakci 
Rudého práva v Praze. Pak se věnoval litera
tuře, přitom byl 1952 zaměstnán v redakci 
ČTK, 1961—68 v ústředním výboru Svazu za
městnanců pro hornictví a energetiku, od pod
zimu 1968 do jara 1969 v Úřadu pro tisk a in
formace.

Největší část B. tvorby představuje politic
ká poezie, vyrovnávající se s aktuální historic
kou problematikou z hlediska třídního zápasu 
proletariátu. Tematicky nejzajímavější jsou 
protimilitaristické básně z období meziváleč
ného a básně reagující na události španělské 
občanské války. Po řečnickém patosu a bojov
ném optimismu této poezie přišel radikální 
zlom v pozdních B. verších (počínaje sbírkou 
Vráska). Autor si v nich zčásti podržel důvěři
vě dychtivý vztah ke světu, ztlumil jej však po
citem smutku a zklamání. Převládla intimní te
matika, a ve výrazném protikladu k předchozí
mu údobí je formální sevřenost a bohatá me- 

taforičnost těchto básní. — B. próza má buďto 
vzpomínkový (zážitky ze Španělska) nebo re
portážní charakter. B. překládal z ruštiny (hl. 
sovětskou poezii) a ze španělštiny.

PSEUDONYM: Ilja Hlučák. ■ PŘÍSPĚVKY ín.Čin 
(od 1933); Elk (od 1936); Haló noviny; Květy; Kultu
ra doby (od 1938); Levá fronta (od 1931); Lid. kultu
ra (od 1937); Lit. noviny (od 1936); Mladá garda; 
Nár. osvobození (od 1935); Nový život; Plamen; 
Práce; Právo lidu (od 1935); Rudá zář (od 1935); Ru
dé právo (od 1931); Středisko (od 1934); Studentský 
časopis (od 1925); Tvorba (od 1931). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Slunce nad blátivým jarem (BB 1927, pseud. 
Ilja Hlučák); Vzpoura na křižníku „De Zeven Pro- 
vencien“ (báseň I. B. a deník J. Solvina, b. d., 1933); 
Nádraží (B 1934); Písně s náhubkem (BB 1936); Gej
zír (B 1936); Matka a syn (BB 1938); Duňte, hrany 
(BB 1945); Dny života (vzpomínky, 1945, podp. Ilja 
Bárt, přeprac. vyd. 1975 s tit. Na gestapu);. Písně za
živa zazděného (BB 1946); Španělské rytmy (BB 
1950, rozšiř, vyd. 1957); Lidé z Viktorky (D 1950, 
prem. 1951, prem. pův. verze s tit. Uhlí doluje člově
ka 1949); V zákopech míru (BB 1952); Kamarád ho
rizont (BB 1954); Uhelný kraj (BB 1957); Kráter se 
otevírá (P 1957); Navrácené dálky (BB 1956); Zásnu
by smrti (P 1959); Astronauti hlubin (RpRp 1961); 
Dny života (další kn. vzpomínek, 1966); Vráska (BB
1970) ; Silokřivky (BB, Duchcov 1970); Tři lidé (B
1971) ; Kde (BB 1972); Zrcadlení (BB 1973); - po
smrtně: Já jsem ten šachový král (BB 1976); Můj se
ver (BB 1977); Směšné smutky (BB 1980); Magnetic
ká alej (výbor, 1981). — Překlady: D. Bědnyj: 
O smyslu básnictví (1933, s výborem poezie); Mladá 
sovětská lyrika (1936); A. S. Puškin: Básně (1937); F. 
García Lorca: A v Kordobě umírat... (1937); K. Si- 
monov: Přátelé a nepřátelé (1949, s M. Jarišem); N. 
Adujev: Akulina (1951); K. Krapiva: Skřivánci zpí
vají (1952, s V. Bártovou); D. B. Kedrin: Jaké pro
storné nebe (1959, s M. Marčanovou a L. Fikarem). 
— Výbory: Kamarád horizont (z poezie napsané 
před 1945, 1954, usp. autor); Zvony a hvězdy (1960, 
usp. autor). ■ REDIGOVAL sb. Hlásíme příchod 
(poezie z žalářů a koncenračních táborů, 1945). ■ 
USPOŘÁDAL: Slovo míru (protiváleč. sovětská po
ezie, většinou též přeložil, 1951). ■

LITERATURA: B. V. (Václavek): ref. Nádraží, 
Středisko 1924; Kc. (J. Kunc): ref. Písně s náhubkem, 
Rozhledy 1936; V. Černý: Hrst lyrických knížek (ref. 
Gejzír), LidN 24. 5. 1937; R. Jakobson: A. S. Puškin: 
Básně (rozbor překladu), SaS 1937; B. Polán: ref. 
Duňte, hrany, KM 1936; re (R. Patera): ref. Dny ži
vota, Lidová kultura 1946; G. (F. Götz): Verše z vě
zení (ref. Písně zaživa zazděného), Nár. osvobození 
6. 6. 1946; J. K. (Kopecký): Havířská čest (ref. Lidé 
z Viktorky), LidN 6. 2. 1951; O. Rafaj: I. B. - básník 
(ref. Španělské rytmy), Nová svoboda 14. 1. 1958; F. 
Hejl: V zákopech míru, Průboj 1953; M. Červenka:
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Kamarád horizontu, NŽ 1955; A. Jelínek: Člověk 
v těchto dnech (ref. Navrácené dálky), RP 3.2. 1957;
1. Skála: Poezie hornického severu (ref. Uhelný 
kraj), RP 27. 4. 1957; al (V. Šašek): Nad Španělskem 
není mraků (ref. Kráter se otevírá), Mladá fronta 8.
2. 1958; J. Hájek: Iljovi Bártovi k padesátinám, in I. 
B.: Zvony a hvězdy (1960); M. Červenka: Třetí po
kus I. B., HD 1961; J. Opelík: Chuděrka reportáž (ref. 
Astronauti hlubin), Kultura 1961, č. 48; M. B. (Bla- 
hynka): ref. Kde, Tvorba 1973, č. 4; Š. Vlašín: ref. Zr
cadlení, Tvorba 1973, č. 47; ■ nekrology: (rsk). (M. 
Borský), Práce 14. 11. 1973; J. Pele, Tvorba 1973, č. 
47; jam. (J. Marek), Hlas revoluce 1973, č. 48; V. Vá
vrová, Květy 1973, č. 50 ■;■ ref. Na gestapu: (rsk). 
(M. Borský), Práce 28. 12. 1975; -bam-, Tvorba 1976, 
č. 11 ■; J. Hájek in I. B.: Já jsem ten šachový král 
(1976); ■ ref. Já jsem ten šachový král: (vv). (V. Vo
dák), Lid. demokracie 17. 9. 1976; M. Blahynka, 
Tvorba 1977, č. 8 ■; Š. Vlašín in I. B.: Můj sever 
(1977) + in I. B.: Směšné smutky (1980).
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Jan Bárta
* 27. 2. 1883 Dubňanyw Hodonína
† 22. 3. 1959 Lednické Rovné u Púchova

Prozaik, autor lidových románů ze slovenských dě
jin a ze sklářského života a odborných prací z dějin 
sklářství.

Narodil se v nevelké osadě Jaronovice. Do 
české obecné školy chodil v Hodoníně, potom 
absolvoval 4 třídy německé reálky v Kroměří
ži. Když jeho otec, sklářský úředník, těžce 
onemocněl (brzy pak zemřel), nastoupil B. 
1898 jako praktikant ve sklárně v Lednických 
Rovních na Slovensku, kde prošel tvrdou ško
lou u věhlasného sklářského odborníka J. 
Schreibera. V 18 letech se stal vedoucím lep- 
tárny, kde mohl uplatnit své malířské nadání 
při navrhování dekorů leptaného skla pro ex
port do celého světa. Oženil se 1909; za první 
světové války narukoval 1916 a sloužil na ně
kolika místech v Čechách. Své funkce ve sklár
ně se vzdal počátkem 50. let, pak působil jako 
zástupce vedoucího; i jako důchodce pracoval 
ve sklárně dále až do konce svého života. Po

hřben byl v Lednických Rovních. V obci se 
účastnil kulturního a společenského ruchu — 
maloval dekorace pro ochotnické divadlo 
a hrál menší role, zakládal knihovny, působil 
v různých institucích (Robotnícky potravný 
spolok, Robotnícka tělocvičná jednota, Ob- 
čiansky vzdělávací kruh), sestavil obecní kro
niku, byl členem kulturních institucí v Martině 
(Muzeálna spoločnosť slovenská, Matica slo
venská).

B. začal psát německy (1901 básně pro ně
mecký hektografovaný humoristický časopis, 
vydávaný ve sklárně, kolem 1905 divadelní hra 
pro ochotníky), avšak již od 1902 se pokoušel 
o českou prózu, od 1906 o romány; touhu stát 
se spisovatelem v něm podnítila četba Sienkie- 
wieze. Jeho pracím se dostalo zveřejnění větši
nou až řadu let po jejich vzniku, a to zásluhou 
J. Herbena. Nejstarší (z období 1906—09) byly 
práce ze sklářského prostředí. Autobiografic
ký ráz má vyprávění V soumraku ideálů, líčící 
hrdinovo vystřízlivění ze snů a ideálů ke klid
né, užitečné práci. Osobitou atmosféru života 
ve sklářské huti podává Román hloupého 
Honzy s ústřední postavou svérázného ředitele 
sklárny, který přes počáteční nepochopení 
úřednictva i dělnictva svými jedinečnými 
schopnostmi povznese upadající podnik 
k prosperitě. Romantické soustředění na hrdi
ny výrazně stojící nad svým okolím schop
nostmi i mravní výší vyvrcholilo v historických 
románech tematicky čerpajících ze sloven
ských dějin (k zájmu o ně B. přivedla Vlčkova 
Literatura na Slovensku). Román Vítěz (auto
rovi tanul na mysli jako vzor Flaubertův ro
mán Salambo) je situován do doby Matúše 
Čáka Trenčianského a podává v postavě ne
přemožitelného českého reka romantický 
ideál rytířství, Rákóczyho pochod se pokouší 
skloubit historické reálie protihabsburského 
povstání na počátku 18. stol, s romaneskním 
příběhem potomka českobratrských emigran
tů. Další B. beletristické práce nevyšly nebo 
nebyly dokončeny. Od konce 20. let se B. vě
noval především odbornému zpracovávání 
historie sklářství v českých zemích i na Slo
vensku; celkový obraz svérázného patriar
chálního života na zapadlých starých hutích 
podal ve svěže psaných fejetonistických sta
tích Život na staré huti. V rukopise zůstaly je
ho obsáhlé Dějiny sklářského průmyslu na 
Slovensku.
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PŘÍSPĚVKY zn: Čas (od 1921; 6.-23. 2. 1921 auto
biografie Jak jsem začal spisovat, 1921 Vítěz, 1922 
Román hloupého Honzy s tit. Smutný hrdina); Nár. 
osvobození (1924); Lid. noviny (1938); Večerník Prá
va lidu (1929). Mimoto ve 20.—50. letech četné odb. 
příspěvky a fejetony (hl. z historie sklářství) v čes. 
i slov, technických a přírodověd, časopisech a sbor
nících, nejvíce ve Sklářských rozhledech (1928—48). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie .Vítěz (R 1922); Román hloupé
ho Honzy (1923); Rákóczyho pochod (R 1926); 
V soumraku ideálů (P 1934). — Ostatní práce: Týden 
na Slovensku (cestovní příručka, 1921); Das Leben 
auf einer alten böhmischen Glashůtte (Coburg 
1931); Die alten böhmischen Glashandlungscom- 
pagnien (Nový Bor 1933); Der alte Schreiber (Co
burg 1933); Život na staré huti (1935); Alte Glasma- 
chergeschlechter in Böhmen (3 sv., Coburg 1936, 
1937, 1943). ■

LITERATURA: O. Š. M. (Štorch-Marien): ref. Ro
mán hloupého Honzy (o film, zpracování), Rozpravy 
Aventina 1926/27, s. 83; ■ ref. Rákóczyho pochod: J. 
G. (L. Nádaši-Jégé), Slov, pohfady 1926; vz (V. Zi
ma), Zvon 1926/27 ■; B. Mendl in J. B., Život na sta
ré huti (1935); J. B. 50 let ve sklářství, Čs. sklářská re
vue 1948, s. 190; K. R. (Rosenbaum): Zomrel J. B., 
Kultúrny život 1959, č. 14; A. Bieberle: J. B., spisova
tel téměř zapomenutý, Lid. demokracie (Brno) 16. 7. 
1976 + J. B. — spisovatel zapomenutý?, Malovaný 
kraj 1978, č. 3.

PP 

je též autorem rozhlasových dramatizací poví
dek (K. V. Rais, B. Benešová) a několika škol
ních příruček.

KNIŽNĚ. Beletrie: Rožmberský regent (R 1941); Tři 
pověsti o rybnikáři Kubovi (1944); — posmrtně: 
V panské službě (R 1946). — Ostatní práce: Podkar
patská Rus (zeměpisný přehled, 1932); Druhému 
prezidentu ČSR (příručka k oslavám na školách, 
1936); Slovanským národům (příručka k oslavám na 
školách, 1936); Spřáteleným národům (příručka 
k oslavám na školách, 1936). ■ USPOŘÁDAL: Vysí
láme ... (pásmo k oslavám na školách, 1937). ■

LITERATURA: O. S. (Srbová): Památce Boženy 
Benešové (ref. rozhl. dramatizace pov. B. B. Nespla
cený dluh), Nár. práce 5. 4. 1941; ■ ref. Rožmberský 
regent: -c-, Zvon 1940/41; V. T. (Tichý), Nár. práce 1. 
8. 1941; Z. Hájek, LidN 21. 9. 1941 ■; V. T. (Tichý): 
ref. Tři pověsti o rybnikáři Kubovi, Nár. práce 11. 2. 
1945; jk (J. Kunc): ref. V panské službě, Knihy a čte
náři 1945/46; ■ nekrology: an., Svob. slovo 8. 7. 
1945; an., Svob. Československo 10. 7. 1945; an., Lid. 
demokracie 11. 7. 1945. ■.

dh

Jaroslav Bartl
* 2. 8. 1906 Hradec Králové
† 1. 7. 1945 Praha

Spisovatel historických románů z jižních Čech.

Učitel, později ředitel měšťanské školy v Pra
ze. Zemřel tragicky po úrazu ve vlaku.

B. se ve své literární činnosti inspiroval dí
lem Z. Wintra. Výsledkem jeho rozsáhého ar
chívního studia byl soubor kulturněhistorické- 
ho materiálu o životě v Třeboni za posledních 
Rožmberků, spojený v celek postavou rybni- 
káře J. Krčina (Rožmberský regent), a obraz ži
vota na Pacovsku v 17. stol., zachycený na 
osudu Martina Škvoreckého, správce na pan
ství Černínů z Chudenic (V panské službé). B.

Josef Bartocha
* 21. 3. 1859 Lovéšice (Přerov — L.)
† 3. 11. 1927 Olomouc

Historik kulturního života, zvi. moravského, literární 
historik, kritik a překladatel, dialektolog a editor.

Nejmladší ze tří dětí nezámožného rolníka. 
Obecnou školu B. navštěvoval v Horní Moště- 
nici, potom studoval na nižším českém reál
ném gymnáziu v Přerově (1870—74) a na Slo
vanském gymnáziu v Olomouci (mat. 1878), 
kde jej ovlivnili dějepisec J. Sytko, ředitel J. E. 
Kosina a zvi. V. Prásek, který v něm vzbudil 
zájem o staročeskou literaturu a slovanské ja
zyky a podnítil ho ke sběru dialektologického 
materiálu. Účastnil se též studentského vlaste
neckého a literárního ruchu. Na filoz. fakultě 
v Praze studoval klasickou filologii a češtinu 
(1878—82, zkoušky dokončil 1884), přičemž 
J. Gebauer jej vedl k systematickému bádání 

' o rodném nářečí. Vojenskou službu vykonal B.
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1879—80 v Praze a Josefově; učil na gymnáziu 
v Přerově (1882—89), na nižším českém gym
náziu na Starém Brně (1889—90), jehož ředite
lem byl F. Bartoš, a na českém gymnáziu 
v Olomouci (1890—1908); 1908—26 byl ředite
lem gymnázia v Uherském Hradišti (1908—14 
byl též okresním inspektorem nad českými 
školami v městě). Oženil se 1893 s dcerou zlín
ského vlastence a veřejného pracovníka A. 
Minaříka; z manželství se narodil syn Rosti
slav B. (1896—1978), překladatel a kulturní 
pracovník. Za prázdninových pobytů u tchána 
ve Zlíně se B. ještě více sblížil s F. Bartošem, 
jemuž pomáhal při sběru materiálu a zvláště 
při tisku Dialektického slovníku moravského. 
Ve vídeňské nemocnici, kde byl na operaci, se 
1912 spřátelil s J. S. Macharem (viz Macharo- 
vu Nemocnici a B. vzpomínku ve sb. Slovácko 
Macharovi). Na odpočinku žil v Olomouci, 
kde také zemřel; zpopelněn byl v Ostravě. Ve 
svých působištích byl B. intenzívně národně 
a kulturně činný: v Přerově v literárním odbo
ru Čtenářského spolku, v Brně v Besedě staro- 
brněnské (jednatel^), v Olomouci v Pěvecko- 
-hudebním spolku Zerotín (1891 — 1905 jedna
tel, pak do 1908 místopředseda) a ve Vlaste
neckém spolku muzejním; v Uherském Hra
dišti byl předsedou Osvětového sboru pro žu
pu hradišťskou a od 1910 i členem obecního 
zastupitelstva a později městské rady. Vyko
nal množství přednášek v různých vzděláva
cích spolcích. 1881 byl zvolen členem výboru 
Jednoty českých filologů, 1900 dopisujícím čle
nem Matice české.

Ve své odborné činnosti tíhl B. k materiálo
vým pracím, jednak k lingvistickým studiím 
(popis dolnobečevského nářečí, jehož využili 
F. Bartoš i J. Gebauer; pronikání češtiny do lis
tin, zemských desk a jiných úředních materiálů 
od 2. poloviny 14. stol.), jednak k literární, kul
turní, případně i politické historii Moravy. Zde 
se zaměřil především na dobu národního 
obrození a na revoluční rok 1848 v Olomouci 
v souvislosti s působením univerzity a stavov
ské akademie a osobností s nimi spjatých, zvi. 
A. V. Šembery. (Tyto práce, vycházející v době 
zápasů o zavedení českého jazyka do úřadů 
a o zřízení české univerzity na Moravě, měly 
i aktuální význam.) Nejrozsáhlejším B. dílem 
je spis Z pamětí a života F. Bartoše, v němž na 
základě dlouholetého styku, studia dobových 
materiálů i podle Bartošových vzpomínko
vých vyprávění podal v historickém kontextu 

bohatý souhrn údajů, důležitých pro poznání 
životních osudů i osobnosti jednoho ze zakla
datelů české vědy na Moravě. B. práce jsou 
pilným, někdy až přetíženým shromážděním 
materiálu, který však zpravidla není podroben 
pronikavější analýze. — Pro školskou praxi 
měla význam B. podrobně komentovaná škol
ní vydání tří dramat Shakespearových v pře
kladech Sládkových (zvi. Makbetha, kterého 
uvedl do našich škol). B. psal i popularizační 
články, fejetony a kritiky do různých časopisů, 
v olomouckých denících referoval i o koncer
tech. Redigováním Moravského kalendáře ná
rodního pomáhal vytlačovat z venkovských 
rodin kalendáře vydávané německými firma
mi.

ŠIFRY: Ach. Ot. Rab, Ach. Ot. Ráb (Pozor), Acho- 
trab, J. B. (Pozor), J. Btcha (Zájmy Slovače). ■ PŘÍ
SPĚVKY m.Časopis Matice mor. (1900—13); Časo
pis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 
(od 1902; 1928 studie Jan Vlk, národní buditel mo
ravský); ČČM (od 1911); Hlídka literární (od 1887); 
Lid. noviny (od 1921); Listy filologické (od 1881; t. r. 
O starších překladech velebásní Homérových 
u nás); Lit. listy (od 1887); Mor. orlice (od 1886); 
Mor. slez, revue (od 1906); Mor. kalendář národní 
(od 1888); Nár. listy (od 1911); Náš domov (od 1893); 
Našinec (od 1882); Památník šedesátého výročí čes
kého gymnázia v Olomouci (1927); Pozor (od 1882); 
Program c. k. českého gymnázia v Olomouci (od 
1897); Rozhledy literární (od 1887); Selské listy (od 
1892); Selský archív (od 1902); sb. Slovácko Macha
rovi (1914); Věstník čes. profesorů (od 1906); Věst
ník Občanské záložny v Olomouci (1927); Vlastivěd
ný sborník pro mládež župy olomoucké (1927); Vý
roční zpráva c. k. českého vyššího gymnázia v Uher
ském Hradišti (od 1908); Výroční zpráva Pěvecko- 
hudebního spolku Žerotín v Olomouci (1891 —1906); 
Zahrada Moravy (1927); Zájmy Slovače (1909 — 26). 
■ KNIŽNĚ. Práce z literární a kulturní historie: Jan 
Kollár (1902); Jak za starých dob čeština znenáhla 
stala se jazykem jednacím (úředním, diplomatickým) 
v zemích koruny české (1903); Čeština na bývalé 
univerzitě a stavovské akademii v Olomouci (1905); 
František Bartoš (b. d., 1906); Chronologický pře
hled literární činnosti F. Bartoše (1906); Z pamětí 
a života F. Bartoše (b. d., 1907); Alois Vojtěch Šem- 
bera (1907; t. r. i jiná verze studie); Vzdělání jest 
moc (b. d., 1907); K dějinám Lípy slovanské v Olo
mouci r. 1848 — 1849 (b. d., 1914). — Překlad: Stvoře
ní (oratorium J. Haydna, 1895). ■ REDIGOVAL: Pa
mátník šedesátého výročí českého gymnázia v Olo
mouci (1927, s A. Kubišem a V. Nešporem); Morav
ský kalendář národní (1888 — 89 a 1892 — 1902). ■ 
VYDAL: J. Gotthelf: Cyril, chudý čeledín (1894, 
úprava překl. J. K. Tyla a J. V. Rozuma); W. Shake-
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speare: Makbeth (b. d., 1897) + Julius Caesar (1897) 
+ Coriolanus (b. d., 1902; vesměs úpravy překladů J. 
V. Sládka). ■

BIBLIOGRAFIE: in Sborník Krajského vlasti
vědného muzea v Olomouci, odd. B — společenské 
vědy IV, 1956/58. ■ LITERATURA: S. Souček: ref. 
Čeština na bývalé univerzitě a stavovské akademii 
v Olomouci, LF 1906 (odpověď J. B. tamtéž 1907) + 
Odpověď p. prof. J. Bartochovi, LF 1907; M. Hýsek: 
ref. Z pamětí a života F. Bartoše, Lumír 1907, s. 430; 
Všk. (A. Vašek): J. B...., Čas. Vlasteneckého spolku 
muzejního v Olomouci 1909; ■ nekrology: S. Sou
ček, Naše věda 1927/28; rb (R. Bartocha), LidN 5.11. 
1927; B. Vybíral, Čas. Vlasteneckého spolku muzej
ního v Olomouci 1928; F. Jilík: J. B., učitel a spisova
tel, Výr. zpráva stát. reál, gymnázia v Uherském 
Hradišti za školní rok 1927/28 ■; R. Fischer in Olo
moucký památník 1848—1918 (1938); J. Skutil: J. B. 
(1859—1927), Sborník Kraj, vlastivěd, muzea v Olo
mouci, odd. B — společenské vědy IV, 1956/58 + 
Z olomouckých styků F. Bartoše, Zprávy Kraj, vlas
tivěd. muzea v Olomouci 1957; R. Bartocha: O půso
bení J. B. na hradišťské školství, Zpravodaj města 
Uh. Hradiště 1969.

PP 

prostředí, které poskytovalo řadu charaktero
vých typů v pseudokonfliktních situacích 
(přehnaná žárlivost manželů, staromódní 
představy některých postav, muži utlačovaní 
manželkami atd.). Základním prvkem B. her je 
situační humor budující na úmyslných či ne
úmyslných záměnách, na konfliktech z nedo
rozumění nebo na nejednoznačnosti výpovědí.

KNIŽNĚ. Beletrie: Ideály manželství (D b. d., 1904); 
Pardon...! (D b. d., 1913); Nos (D b. ď, 1913); Sva
tební cesta do Itálie (D b. d., 1913).

zt

Felix Bartoš
* 8. 4. 1885 Praha
† 9. 4. 1952 Praha

Dramatik, autor veseloher, operetních libret a her 
pro mládež, herec a režisér.

Bartoloměj z Chlumce viz Klaret

Eugen Bartoš
* 25. 11. 1880 Krásná Hora u Havl. Brodu
† 27. 11. 1961 Praha

Dramatik, autor veseloher a frašek.

Byl úředníkem evidence katastru pozemkové 
daně, později Zemské finanční správy v Pra
ze.

Tvorba E. B., pokračující v tradici české 
frašky (F. F. Šamberk, J. Štolba, V. Stech aj.), 
se obrací k ochotnickým souborům. Děj svých 
her situuje B. do pražského maloměšťáckého 

VI. jm. Jan Brauner. 1904 nastoupil dráhu her
ce u různých divadelních společností. Před 
první světovou válkou odešel do Ruska za K. 
S. Stanislavským. Po návratu působil od 1914 
v Pištěkově aréně na Vinohradech, 1916—18 
v žižkovské Deklaraci, pak v Kladně spoluza- 
kládal Socialistickou scénu v Lidovém dělnic
kém domě a pomáhal budovat městské divad
lo. Přijímal příležitostná angažmá v menších 
pražských scénách (Urania, Adria) a hrál také 
v kladenském divadle. Po osvobození působil 
jako herec ve Vesnickém divadle (1946—48) 
a jako ředitel Divadla Umění lidu v Karlině 
a Divadla na Fidlovačce.

Rozsáhlé dramatické dílo F. B. bylo určeno 
ochotnickým souborům a okrajovým profesio
nálním scénám, střídajícím operetní a veselo- 
herní repertoár. Své náměty a situace odvozo
val B. ponejvíce z tradičních a často užívaných 
schémat frašek a sentimentálních her (chudo
ba proti bohatství, chytrost proti moci a zvůli, 
nedorozumění, převleky, záměny osob apod.); 
motivicky čerpal také z her cizích. Osvědčoval 
dokonalou znalost divadelní praxe a řemesl
nou obratnost jednoduchým rozvržením děje,
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úsečným dialogem, jednoznačnou charakteris
tikou osob, střídáním sentimentálního pojetí 
s drastickým humorem, využíváním vtipu i tri
viálních postupů (hádky, facky, dvoj smysly). B. 
soustřeďoval pozornost zvláště k charakteris
tice ústředních postav — dědy Moravce, Kač
ky Vomáčené, Kašpárka, jež jsou hlavními ak
téry děje, jeho komentátory i reprezentanty 
komična. Byl prvním dramatizátorem Vaňko
va Švejka. Smysl pro efektní zápletky uplatnil 
B. rovněž v řadě operetních libret. V 20. letech 
uveřejňoval v novinách překlady, zejména ze 
sovětských autorů.

PŘÍSPĚVKY in: Pondělní noviny (1924 — 25); Re
flektor (1928-29); Rudé právo (1925-29). ■ KNIŽ
NĚ. Hry: Švejk táhne do boje (b. d., 1924); U dědeč
ka Moravce (1924); Osudy dobrého vojáka Švejka 
v ruském zajetí (b. d., 1925); Švejk v zákopech (b. d., 
1925); Kašpárek, Rýbrcoul a zlá kořenářka (pro ml., 
b. d., 1926); Jak starý Moravec ztratil revmatismus 
(1926); Když se Mařka zamilovala (1927); Švejk vál
čí v civilu (1927); Hoši ze zeleného kádru (b. d.,
1928) ; Až poletím do nebe (b. d., 1929, s F. Laškem); 
Hledání zajištěné existence (b. d., 1929); Klub pro 
ušlechtilé manželství (b. d., 1929); Helenčin papá (b. 
d., 1929); Jak se Kašpárek chtěl stát pánem (pro ml.,
1929) ; Kašpárek se učí míti strach (pro ml., b. d., 
1929); Staročeské posvícení dědy Moravce (b. d., 
1929); Zasnoubení na manévrech (1929); Záchranná 
prémie (b. d., 1929); Jak Kašpárek pobil obry (pro 
ml., b. d., 1930); Jak Kašpárek s Káčou zahnali čerta 
(pro ml., b. d., 1930); Jak Kašpárek vysvobodil prin
ceznu Milenu (pro ml., b. d., 1930); Jak Kašpárek že
nichy strašil (pro ml., 1930); Jak se Kašpárek čertu 
zapsal (pro ml., 1930); Kašpárek ponocným (pro ml., 
b. d., 1930); Kačka Vomáčená (1931, i prem., s A. 
Jennem); Zásnuby pana Kabourka (b. d., 1931); Prin
cezna z ghetta (b. d., 1932, s B. Delvardem); Jak Ka
špárek zvítězil nad loupežníky (pro ml., b. d., 1933); 
Jak se stal Kašpárek sluhou krále duchů (pro ml., b. 
d., 1933); Růže z farské zahrady (1933, prem. 1932); 
Boží mír u Cinibulků (1934); Snadno a rychle ožení 
strýček Michalík (1935); Postrach novomanželů (b. 
d., 1936); Rozpustilí kluci (pro ml., 1936); Račice hlá
sí nálet (1938, s F. Kudrnou); Husar a tanečnice (b. d., 
s E. Radou); — posmrtně: První valčík (1973, s K. 
Melíškem). — Překlady: W. Wig: Masér v dámské 
lázni (1928); M. Vaudrain: Má milenka tanečnice 
(1930); E. Zola: Dědicové strýce Rabourdina (1951). 
■ SCÉNICKY. Hra: Tchán štěstím rodiny (1935). — 
Překlad: F. Iljinskij: Když se manželství vydaří 
(1928). ■

LITERATURA: ■ nekrology: E. Jánský, Divadlo 
1952; an., Zeměd. noviny 19. 4. 1952 ■.

zt

František Bartoš
* 16. 3. 1837 Mladcová (Gottwaldov — M.)
† 11. 6. 1906 Mladcová

Filolog, národopisec, sběratel a vydavatel lidových 
písní, pedagog, kritik, editor, organizátor vědeckého 
i národního života a školství; zakladatelská osob
nost české vědy na Moravě v poslední třetině 19. 
století.

Pocházel z druhého manželství majitele malé
ho vesnického hospodářství a hospody, měl 
pět sourozenců. Od dětství projevoval náklon
nost k lidové písni a hudbě. Obecnou školu na
vštěvoval (1843—49) ve Zlíně (Gottwaldov), 
pak jej otec pro nedostatek prostředků nechal 
doma a teprve na strýcovu přímluvu poslal do 
Olomouce; zde B. navštěvoval 3. roč. hlavní 
školy, aby se zdokonalil v němčině, a německé 
gymnázium (1852 — 60). Bydlel u strýce a při
vydělával si kondicemi; národní uvědomění 
v něm rozvíjel zvláště prof. Fr. Vaněk. Národ
ního a literárního ruchu se B. účastnil ve spol
ku Uměna. Po maturitě studoval na univerzitě 
ve Vídni klasické jazyky a češtinu (1860—64, 
zkoušky dokončil 1866); byl žákem F. Mikloši- 
če, s nímž zůstal v trvalém styku, a A. V. Šem- 
bery. Účastnil se studentského života v akade
mickém spolku Morava, zpíval ve Zpěváckém 
spolku slovenském a stýkal se se studenty 
všech slovanských národů. Učil jako suplent 
na nižším piaristickém gymnáziu ve Strážnici 
(1864 — 65) a na německém gymnáziu v Olo
mouci (1865—66), jako profesor na německém 
katolickém gymnáziu v Těšíně (1866 — 69), kde 
začal zapisovat lidové písně a zvláštnosti mlu
vy a stýkal se s J. Kalinčiakem a M. M. Hod
žou; 1869 přešel na Slovanské gymnázium 
v Brně (1882 — 84 měl dovolenou k prozkou
mání moravských nářečí), kde mohl plně roz
vinout svou vlastenecky výchovnou práci, tak
že se stal nejznámějším učitelem ústavu. Své 
žáky (J. Herben, L. Čech, F. Bílý. F. Kamení- 
ček, F. Šujan, A. Slovák aj.) strhoval láskou 
k lidu, výklady básní i lidových písní a snahou, 
aby pronikli k podstatě mateřského jazyka. 
Prázdniny trávil v rodišti a ve Zlíně, odkud se 
vydával na výzkumné cesty po Moravě. 1888 
se stal ředitelem nižšího českého gymnázia na 
Starém Brně, do výslužby odešel s titulem 
školního rady 1898 a žil do konce života 
v rodném domě v Mládcové, kde se věnoval
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vědecké práci. — Významná je B. účast na 
kulturním a národním životě a na organizaci 
českého školství na Moravě, zvláště v Brně. 
Byl členem výboru Matice moravské, předse
dou brněnského národopisného odboru, zalo
žil literární odbor Čtenářského spolku v Brně, 
jehož byl předsedou a v němž přednášel, byl 
předním pracovníkem Matice školské v Brně, 
titulárním ředitelem a potom protektorem dív
čích škol zřízených spolkem Vesna, od 1894 
členem zemské školní rady aj. Jako redaktor 
Časopisu Matice moravské přispěl k organiza
ci vědeckého života (např. podnítil J. E. Kosinu 
k psaní kritických úvah; k vědecké práci 
a publikační činnosti vedl i své žáky). Za svou 
vědeckou práci byl 1884 zvolen dopisujícím 
členem KCSN, 1890 byl jmenován řádným 
členem tehdy založené České akademie pro 
vědy, slovesnost a umění, dostalo se mu vědec
kých poct i v zahraničí (Lvov, Petrohrad); 
1895 byl zvolen čestným předsedou Národo
pisné výstavy českoslovanské. — Zůstal neže- 
nat, žil skromně; finančně podporoval české 
vÍKchy na Zorave \zvt. "školy esny a brněn
skou Matici školskou) i jiné národní podniky 
a také chudé studenty. K jeho četným přáte
lům patřili V. Šťastný, V. Brandl, J. E. Kosina, 
L. Janáček, J. Bartocha aj. Cesty do Itálie, Paří
že, Švýcarska, Švédská, Haliče podnikl větši
nou až kolem 1900. Zemřel na mrtvici a byl 
pohřben ve Zlíně.

B. byl na konci 19. století nejvýznamnější 
a nejpodnětnější vědeckou a literární osob
ností české Moravy. V duchu romantického 
vlastenectví obrozenského charakteru hledal 
v lidu se staromilským zaujetím nezkalené 
zdroje kulturní, umělecké, jazykové i mravní. 
Svou vědeckou dráhu začal pod vlivem F. 
Miklošiée studiemi syntaktickými (zvláště 
o funkcích jednotlivých pádů a o vazbách 
předložek), které dovršil 1877 Skladbou jazy
ka českého; opíral se v ní především o nový 
jazyk a lidovou řeč. Zároveň se obracel k vše
strannému studiu moravského lidu: zkoumal 
jeho jazyk, hmotnou a duchovní kulturu i způ
sob života. Ve folkloristické činnosti, jejíž tě
žiště spočívalo v práci sběratelské a ediční, na
vázal na F. Sušila; za pomoci řady sběratelů 
vydal tři soubory moravských a slezských li
dových písní i s nápěvy (poslední dva za hu
dební spolupráce L. Janáčka), obsahující cel
kem 3 487 písňových záznamů a zachycující 
tak jádro písňového repertoáru moravských 

krajů v 2. polovině 19. století. B. nevydával pís
ně jako sociologický dokument, nýbrž se za
měřením výchovným, chtěl jimi zušlechťovat 
pokažený vkus. Proto podroboval texty písní 
estetické a mravní cenzuře a zasahoval do 
nich, písně městské odmítal jako nelidové 
a úpadkové; scházelo mu také širší hledisko 
srovnávací. B. se též zamýšlel nad vznikem li
dových písní a jejich funkcí v životě venkova, 
jejich básnickou i hudební hodnotou, první 
upozornil na krajový písňový styl. Pracemi 
o lidových zvycích a obyčejích, způsobu živo
ta, povaze, lidovém léčení, pověrách ap. (Lid 
a národ, Moravský lid aj.) položil B. základy 
k moravské etnografii; nej soustředěnější po
zornost věnoval oblastem východní a jihový
chodní Moravy. V díle Naše děti objevil půvab 
dětského folklóru, k jehož studiu prorazil ces
tu. Konečně B. jako první zevrubně prozkou
mal a v Dialektologii moravské popsal všech
na moravská nářečí, jejichž hranice přesně 
stanovil, a ke konci života vydal i jejich slov
ník. Přestože v jeho obraze moravských nářečí 
jsou některé mezery a leccos v něm zastaralo, 
je často dodnes jediným zdrojem poučení. — 
B. usiloval o spojení odborných a praktických 
cílů své práce. Z jeho bádání syntaktického 
vyrostla např. péče o čistotu českého jazyka, 
tzv. brusičství; snažil se zbavit češtinu cizích 
vlivů, zvláště německých, a obohatit ji prvky 
lidové mluvy, vlastenecké zanícení tu však 
namnoze převažovalo nad střízlivou filologic
kou úvahou (v tomto duchu opravoval ve 
svých edicích, určených především mládeži, 
i jazyk spisovatelů, např. B. Němcové). Ze se
braných pokladů lidové slovesnosti se pak 
snažil to nejlepší vracet v promyšlených výbo
rech (Domácí čítanka, Kytice aj.) znovu do 
oběhu v širokých vrstvách. — Z poznání lido
vé kultury vycházela i B. koncepce literatury, 
souhrnně vyjádřená ve stati Život a literatura 
(Obzor 1882) a pronikající jeho příležitostný
mi kritikami beletrie, kterou hodnotil přede
vším z hlediska vlastenecké i morální tendence 
a jazykové a stylistické správnosti. Literatura 
mu představovala nejdůležitější ztělesnění ná
rodního života a ideálů; proto odmítal jako ci- 
zácký, nihilistický a frivolní lumírovský kruh 
(třebaže rozpoznal talent J. Vrchlického), nad
šeně naopak oceňoval Nerudovy Písně kos
mické a básnické dílo S. Čecha. Ostře odsoudil 
mravokárně didaktickou a umělecky bezcen
nou literaturu pro děti a postavil proti ní —
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vycházeje z psychologie dítěte a významu fan
tazie pro ně — svou životnější koncepci litera
tury pro mládež, opírající se o dětskou poezii 
folklórní a lidovou slovesnost vůbec. Z umělé 
literatury mu byly vzorem Sládkovy Skřivánčí 
písně, jimiž tvorba pro mládež vstupovala ja
ko plnohodnotná součást do celonárodního 
písemnictví. Svou koncepci literatury pro mlá
dež uplatnil také při přípravě učebnic. Jeho čí
tanky pro nižší třídy středních škol se udržely 
na školách v nových přepracovaných vydá
ních po několik desítek let a znamenaly výraz
ný kvalitativní pokrok v repertoáru školní čet
by. B. vytvořil čítankové jádro ukázek z lidové 
slovesnosti i obrozenských klasiků a položil 
důraz na literaturu současnou; uvedl do škol 
vedle B. Němcové i J. Nerudu, V. Hálka, S. Če
cha, J. Vrchlického, J. V. Sládka, A. Jiráska aj. 
Literární povědomí studentů vyšších tříd pak 
formovala Malá slovesnost (připravená ve 
spolupráci s J. E. Kosinou, který napsal větší 
část teoretických výkladů), jež seznamovala 
studenty s literární estetikou a hlavními druhy 
poezie a prózy na materiálu z nové české lite
ratury až po bezprostřední současnost i z vr
cholných děl literatury světové. Z mnoho
stranného vědeckého díla B. nejvíce zastaraly 
jeho práce syntaktické a brusičské, antikvo vá
ny jsou přirozeným vývojem i jeho knihy škol
ské, ostatní složky si však přes některé nedo
statky věcné nebo metodologické podržely 
svou hodnotu; je založena především na shro
máždění, utřídění, a tím uchování rozsáhlého 
materiálu ze všech oblastí lidové kultury na 
Moravě.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Čtenář (Komenský 1900), 
Fr. Novák (Komenský, společný pseud. s Janem Ha
velkou), Jan Kopecký, Jan Vesnický, Josef Zapletal, 
Jos. Horák (Komenský), Jos. Oškera (Hlídka 1900); 
F. B. (Lit. listy 1884). I PŘÍSPĚVKY in: Časopis 
Matice moravské (1869—1902); Čes. lid 
(1892-1903); Hlídka (1896-1905); Hlídka literární 
(1887—93); Chudým dětem (ročenka, 1892); Komen
ský (1873—1904); Listy filologické a pedagogické 
(od 1875); Lit. listy (od 1884); sb. Lit. prémie Um. be
sedy v Praze (1888); kal. Moravan (1886); Museum 
Francisceum-Annales (1895); O bídě lidské (ročenka, 
1890); Obzor (1878—1905; 1882 stať Život a literatu
ra); Osvěta (1880—87); Paedagogium (od 1879); 
Program c. k. vyššího gymnázia slovanského v Brně 
(od 1873); Program des k. k. katholischen Gymna- 
siums in Teschen (1868); sb. Slovensko (1901); Svě
tozor (1879); Věstník českých profesorů (od 1901). ■ 

KNIŽNĚ. Práce folkloristické a etnografické: Lid 
a národ (2 sv., 1883 a 1885); Naše děti (1888,2. rozšiř, 
vyd. s Alšovými ilustracemi b. d., 1899); Moravská 
svatba (1892); Moravský lid (1892); Líšeň (1902, s C. 
Mašíčkem); Deset rozprav lidopisných (1906). — 
Sbírky lidových písní: Nové národní písně moravské 
s nápěvy do textu vřaděnými (1882); Národní písně 
moravské vnově nasbírané (1889, obs. studii Několik 
slov o lidových písních moravských); Národní písně 
moravské vnově nasbírané (1901, obs. studii L. Ja
náčka O hudební stránce národních písní morav
ských). — Práce jazykovědné: O genitivě závislém 
na časoslovech (1872); O instrumentále (1874); 
Skladba jazyka českého (1878, 2. přeprac. vyd. 1880, 
3. přeprac. a doplň, vyd. 1882, od 7. vyd. 1895 přepra
cováno F. Joklem); Dialektologie moravská (1. Ná
řečí slovenské, dolské, valašské a lašské, 1886; 2. Ná
řečí hanácké a české, 1895); Rukověť správné češti
ny (1891); Nová rukověť správné češtiny (1901); 
Dialektický slovník moravský (1906). — Literární 
příručky a učebnice: Stručný přehled dějin literatury 
české doby staré a střední (1874, pseud. Jan Vesnic
ký, 2. opr. vyd. 1882); Malá slovesnost (1876, s J. E. 
Kosinou, 2. opr. vyd. 1878, 3. změn. vyd. 1883, od 5. 
vyd. 1895 zcela přepracováno F. Bílým a L. Če
chem); Stručná nauka o tropech a figurách a zákla
dové české metriky (1881). — Výbory (posmrtně): 
Galánečka moja (mor. lid. balady ze sbírek F. B., F. 
Sušila a J. Černíka, 1951); Pohádky, říkadla a hádan
ky z Bartošovy Kytice (1953, usp. J. Červenka a K. 
Dvořák); Dětské pohádky (z díla B. Němcové, K. J. 
Erbena a F. B., 1956, usp. J. Slajer); Špity, špity, bábo 
(říkadla ze sbírek K. J. Erbena a F. B., 1960, usp. K. 
Černý). ■ KORESPONDENCE: Č. Zíbrt: F. B. o stu
diu lidu moravského (Č. Zíbrtovi z 1891 — 1906, 
úryvky), ČL 1907 + F. B. dopisy A. Šemberovi a F. 
Zoubkovi (z 1875 a 1882), ČL 1907; J. Herzog: Ně
kolik dopisův od F, B. (z 1892—1904), Měšť. škola 
Tišnov, 1907/08; B. Glos: Čtyři dopisy F. B. (J. Glo- 
sovi z 1893 a 1902, úryvky), Časopis Vlasten. spolku 
muzejního v Olomouci 1950; T. Straková: F. B. 
a Leoš Janáček (vzáj. koresp. z 1890—95; 1957); A. 
Gregor: Z korespondence F. B. s Fr. Pastrnkem (z 
1895 — 98), VVM 1958 4- Z korespondence F. B. R. 
Dvořákovi (z 1895 — 1905), VVM 1966; A. Robek: 
Dopisy F. B. Č. Zíbrtovi (z 1891—97, komentované 
úryvky), sb. Lidová kultura východní Moravy 2, 
1961; A. Závodský: Korespondence J. V. Sládka s F. 
B. (dopis z 1895), Zlatý máj 1962; k tomu: F. Všetič- 
ka: K Sládkově korespondenci s B., ČLit 1963. ■ 
REDIGOVAL: Časopis Matice moravské 
(1876 — 82,1890—1901 s V. Brandlem); Národní bib
liotéka české mládeže (1887). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL. Antologie: Antologie z národních písní 
českoslovanských (ze sbírek K. J. Erbena, F. Sušila, J. 
Kollára, J. V. Kamarýta, 1874); F. L. Čelakovský: 
Pravidla moudrosti a opatrnosti (výbor z Mudroslo
ví..., 1875, pseud. Jan Kopecký); Vlast (výbor
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z umělé vlastenecké poezie, 1875, pseud. Josef Za
pletal); Vesna (výbor z umělé i lidové poezie milost
né, 1876, pseud. Josef Zapletal); Kytice z národních 
písní moravských (1890, s L. Janáčkem; 3. vyd. 1901 
rozšiř, o písně české a slovenské s tit. Kytice z ná
rodních písní moravských, slovenských i českých); 
Domácí čítanka (výběr z lidové slovesnosti a zvyků, 
1900); Sto lidových písní českoslovanských s rozbo
ry a výklady (b. d., 1903); Kytice (výběr z lidové slo
vesnosti pro děti, b. d., 1906). — Edice: Příhody, jež 
na cestě do Carohradu a zvlášť v zajetí svém zkusil 
a sepsal Václav Vratislav z Mitrovic (1874, upr. do 
nového jazyka); B. Němcová: Babička (1887, sloh, 
upr. pro ml.); Vybrané spisy B. Němcové (5. sv., 
1893 — 1900, sloh upr.); Vybrané pohádky B. Němco
vé (1901). — Školní čítanky: Česká čítanka pro 1. tř. 
škol středních (1876); Česká čítanka pro 4. tř. škol 
středních (1881); Česká čítanka pro 2. tř. škol 
středních (1883); Čítanka pro 3. tř. škol středních 
(1887). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Bartocha: Chronologický 
přehled literární činnosti F. B., ČMM 1906 (i sep.). ■ 
LITERATURA: J. Bartocha: F. B. (b. d., 1906) + 
Z pamětí a života F. B. (b. d., 1907); sb. Památce F. B. 
(1926); sb. F. B. 1837-1937 (1937, uváděno též s tit 
Památce F. B.); sb. Ze života a díla F. B. (1957); K. 
Pavlištík: Pamětní síň F. B. na Mládcové (1967); A. 
Gregor: O životě a díle F. B. (1968). ■ an.: F. B., Svě
tozor 1879; J. Neruda: F. B., Humorist, listy 11. 3. 
1882 → Podobizny 2 (1952); J. Gebauer: ref. Dialek- 
tologie moravská, Athenaeum 1886; J. Herben: Prof. 
F. B., Lit. listy 1887 4- F. B., sb. Slavín 3 (1885 —87); 
F. Slaměník: F. B., Komenský 1887; -t -s (A. Kraus): 
ref. Národní písně moravské vnově nasbírané, Athe
naeum 1890 (k tomu B. odpověď v Obzoru 1890, 
Krausova replika v Athenaeu 1891). P. Váša: O pů
vodu některých písní nábožných v B. sbírce Národ
ních písní moravských, ČL 1896; F. Bílý: Životopis F. 
B., in F. B.: Sto lidových písní českoslovanských 
(1903); ■ nekrology: J. Bartocha: F. B., MS1R 
1905/06; F. Kretz: Význam F. B. v oboru lidovědy, 
MS1R 1905/06; R. Dvořák: Za F. B., Výr. zpráva 2. 
čes. gymnázia v Brně 1905/06; F. Rypáček: Školní 
rada F. B., Program 1. čes. gymnázia v Brně 1905/06; 
J. Dušek: F. B., Národop. věstník českoslovanský 
1906; J. Herben: F. B., Čas 14. a 15. 6. 1906 → Kniha 
vzpomínek (1935); F. Šujan: F. B. zemřel, Časopis 
Mor. muzea zemského 1906; F. Slaměník: Za F. B., 
Komenský 1906; V. Šťastný: F. B., Obzor 1906; F. Bí
lý: F. B., Osvěta 1906 + V. Brandl a F. B., Lidová čí
tanka moravská (1907); V. Vávra: Dva mužové ško
ly, Věstník českých profesorů 1906/07; F. Pastrnek: 
Školní rada F. B., Almanach ČAVU 1907; L. Čech: 
O významu vědecké práce F. B., ČMM 1907; -m.: F. 
B., Časopis Vlasten. spolku muzejního v Olomouci 
1907 ■; S. Souček: Jak použito sbírky lidových písní 
a tanců moravských a slezských, pořízené roku 
1819, Národop. věstník českoslovanský 1910; M.

Hýsek in Literární Morava v letech 1849-1885 
(1911); J. Petr: K naší pohádkové literatuře, Pedag. 
rozhledy 1912/13; F. Trávníček: K B. brusičství, 
ČMM 1924 (k tomu J. Kabelík: Odpověď Trávníč- 
kovi, tamtéž); J. Horák: F. B., in Národopis českoslo
venský, Čs. vlastivěda 2 (1933); M. Wgt (Weingart): 
Sté výročí narození F. B., ČMF 1937; F. Trávníček: 
F. B., ČMM 1937; M. Hýsek: K učebnicím F. B., NL 
14. 3. 1937 → Literární besedy (1940); J. Vysloužil: 
Nad folkloristickým dílem F. B., ČL 1956; A. Gre
gor: O životě a díle F. B., VVM 1957; A. Vašek: Jazy- 
kozpytné dílo F. B., Valašsko 1957; F. Svěrák: Vý
znam B. Skladby jazyka českého, Čes. jazyk 1957; J. 
Skutil: Z olomouckého působení F. B., sb. Za hlasem 
Komenského (1957); A. Jeřábková: Morava k B. ju
bileu, ČL 1958; D. Šajtar: Dvě „moravské“ tradice 
literárněhistorického bádání v oblasti písemnictví 
pro mládež, Zlatý máj 1965; O. Sirovátka: B. náro- 
dopisec, Zprávy oblast, muzea jihových. Moravy 
v Gottwaldově 1966; B. Hekl: F. B. jako literární kri
tik, SISb 1966; J. Černík: F. B. — sběratel lidových 
písní, SISb 1966; Z. Zapletal: Ke genezi literárně vý
chovné iniciativy F. B., sb. Jazyk — literatura — ško
la (Brno 1967) + Mezi folklórem a literaturou, Zlatý 
máj 1967 + Mezi folklórem a literaturou (Některé 
otázky četby mládeže v pojetí F. B.), sb. K minulosti 
i dnešku literatury (Brno 1969) + Geneze a charak
ter literárně výchovné iniciativy F. B., sb. Jazyk — li
teratura — škola 2 (Brno 1970); Z. Jakubíčková: Li
dové obyčeje a obřady v pozůstalosti F. B., Národo
pisné aktuality 1976; J. Pešek: F. B. a lidová píseň, 
Malovaný kraj 1977, č. 2; V. Michálková: F. B. — 
dialektolog, Malovaný kraj 1978, č. 5.

PP

František Michálek Bartoš
* 5. 4. 1889 Rychnov nad Kněžnou
† 12. 5. 1972 Praha

Historik, zabývající se zejména dějinami reformace 
a speciálně husitstvím, vydavatel a interpret starší 
české literatury.

Byl synem okresního hejtmana v Rychnově 
nad Kněžnou; jeho bratry byli dramatik a di
vadelní kritik Jan B. a hudební estetik a kritik 
Josef B. (1887 — 1952). Po otcově smrti (1894) 
se rodina odstěhovala do Turnova, kde B. za
čal chodit do školy. Od 1900 studoval na gym-
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náziu v Mladé Boleslavi a začal se hlouběji za
jímat o historii, 1908 maturoval v Praze a na 
filoz. fakultě studoval (spolu se zeměpisem) 
historii, především jako žák V. Novotného, je
hož vlivem se začal speciálně zabývat husit
stvím; 4. ročník absolvoval u H. Finka ve Frei- 
burku, kam se vrátil i po pražském doktorátu 
(prací K počátkům Petra Chelčickéhó) n zim
ním semestru 1912—13. Zkušební rok odučil 
na reálce v Turnově, po návratu do Prahy pů
sobil 1915—31 jako středoškolský profesor, 
zároveň 1914—17 jako asistent Národního 
muzea; 1916 se oženil s J. Michálkovou. 1922 
se habilitoval na Husově teologické fakultě, 
kde byl 1931 jmenován mimořádným, 1937 
řádným profesorem českých dějin. Po rozděle
ní pražské fakulty na Husovu a Komenského 
působil až do 1960 na Komenského evangelic
ké fakultě.

V B. mnohostranném a rozsáhlém díle vě
deckém i popularizačním dominuje husitská 
a reformační tematika, z jejíhož hodnocení 
jednoznačně vyplývá B. stranění evangelické 
reformě. Zabýval se především náboženskou 
a názorovou problematikou husitské revoluce. 
Z jeho prací o počátcích doby husitské vynika
jí studie o životě a díle M. J. Husa, jeho před
chůdců i následovníků a tehdejších teologů vů
bec (Milíče z Kroměříže, Jakoubka ze Stříbra, 
Rokycany, Příbrama, Payna, Biskupce). Pro ty
to práce je — tak jako pro celou B. tvorbu — 
příznačný důraz na detail, na životní a literární 
osud, nikoli úsilí pochopit osobnost synteticky 
v rámci dobového hnutí. Materiál čerpal B. 
zvláště z osobitého dobového literárního žá
nru (traktátová literatura) a z dobové publici
stiky; zajímal se zejména o dobu, vznik a o au
torství rukopisů, o názorovou filiaci a vztahy 
jednotlivých myslitelů hlavně 15. stol., řadu 
husitských rukopisů nově zpřístupnil. Nejcen
nější z četných B. prací v tomto směru je stu
die Půlstoletí husitského bádání a nové nálezy 
husitských památek, v níž podal podrobný vý
vojový obraz tohoto badatelského odvětví. 
Husitské publicistiky a propagandy využil B. 
i jako pramenného základu pro práce sledující 
ohlas a vliv husitského učení v Evropě (Z pub
licistiky husitského odboje, Manifesty města 
Prahy z doby husitské, Husitství a cizina), hu
sitské a bratrské historiografie pro výzkum 
Starých letopisů českých, Vavřince z Březové 
a Historie fratrum (Z husitského a bratrského 
dějepisectví), kde ho zajímala doba vzniku 

kronik a jejich autorství. Cenné jsou B. vyčer
pávající soupisy literární činnosti husitských 
a táborských myslitelů, které se staly výcho
diskem pozdějšího bádání o myšlenkovém od
kazu husitství (Literární činnost M. Jakoubka 
ze Stříbra, Literární činnost M. Jana Rokycany, 
M. Jana Příbrama, M. Petra Payna, Po stopách 
pozůstalosti M. Jana Husi, Literární činnost M. 
Jana Husi a M. Jeronýma Pražského). Celku B. 
prací, pro něž je charakteristická značná míra 
hypotetičnosti a vyostřená polemičnost, dlou
ho chyběl syntetizující nadhled. K syntéze se 
B. přiblížil až v poválečných pracích Čechy 
v době Husově a Husitská revoluce, cenných 
zejména psychologickou analýzou Husova vý
voje a vypravěčským uměním. Využívaje no
vých materiálových poznatků, vracel se B. 
ideologicky k Palackému, střetaje se koncep
čně zejména s J. Pekařem. Chápáním husitství 
jako hnutí výlučně náboženského a důrazem 
na individuální činitele jako hybatele dějin do
stal se B. do rozporu jak s gollovsky oriento
vanou pozitivistickou školou, tak s historio
grafií marxistickou. Význam jeho díla spočívá 
tedy zejména v heuristicky důkladné, analytic
ké práci, která se stala předpokladem pozděj
ších syntéz. — V literatuře období předhusit
ských zaujala B. pracovně hlavně otázka sta
ročeského překladu bible, satiry Hradeckého 
rukopisu a lexikografické práce mistra Klare- 
ta, v literatuře pozdějších epoch věnoval spe
ciální pozornost především J. Dobrovskému 
a problematice RKZ. Studiemi doprovodil řa
du edic starší české literatury.

ŠIFRY: (F. B.), F. M. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Akade
mie (1927); Archív Komenského (1938—40); Beseda 
(1946); Bratislava (1932 Počátky národní bible v Če
chách, i sep.); Budoucno (1921); Byzantinoslavica 
(1963); Církevní věstník (1953); Communio Viato- 
rum (1958 — 67); Čas (1921); Časopis archívní školy 
(1938 — 39 Po stopách pozůstalosti M. J. Husi, i sep.); 
CČM (1914 — 65; 1914 K počátkům P. Chelčickéhó, 
i sep.); Časopis Matice moravské (1916 — 51); Časo
pis pro moderní filologii (1940); Časopis Společnosti 
přátel starožitností českých (1922—61; 1922 Z Žiž- 
kových mladých let, i sep.); Ces. demokracie (1917); 
Čes. kultura (1914); Čes. literatura (1958); Čes. mysl 
(1932, 1943); Čes. slovo (1923-39); Čes. bratr 
(1927—45); Ces. časopis filologický (1943—45); Čes. 
(Českosl.) časopis historický (1910—14, 1926, 1939, 
1946, 1958); Čes. zápas (1926 — 67; 1926 Nejstarší 
Husovy životopisy a jejich svědectví o Mistrově ro
dišti, i sep.); Čes. život (1947); Dělnická osvěta (1927 
M. Jan Hus a český biskup, i sep.); Domov a svět
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(1932); Evangelický kalendář (1953 — 64); Historia 
Universitatis Carolinae Pragensis (do 1972); Jihočes. 
sborník historický (1929 — 72; 1936 Bratrstva tábor
ského sláva i pád, i sep.; 1939 Návrh krále Jiřího na 
utvoření svazu evropských států, i sep.; 1941 M. Je
roným Pražský, i sep.; 1957 Z politické literatury do
by husitské, i sep.); Kalendář českožidovský (1915 — 
16); Kalich (od 1918; 1919 Masarykova česká filozo
fie, i sep.); Klín (1914—15); Kmen (1918); Kostnické 
jiskry (1922 — 72); Krkonoše —Podkrkonoší (1967); 
Křesťanská revue (1951—72); Listy filologické 
(1914 — 71; 1933 Mag. Claretus de Solentia a P. Cla- 
rificator, i sep.; 1938 Na okraj životního díla Ondře
je z Dubé, i sep.); Lumír (1916); Medievalia bohemi- 
ca (1969); Minulostí západočes. kraje (1964); Nábo
ženská revue (1946 — 64); Národ (1917); Nár. kultura 
(1924 — 25); Nár. osvobození (1924—45); Nár. práce 
(1939—40); Národopisný věstník českoslovanský 
(1924 M. J. Hus v bohoslužbě a úctě církve podobojí 
a v podání prvního století po své smrti, i sep.); Naše 
doba (1915—44); Naše řeč (1926); Naše věda 
(1921—44); Naše zprávy (1939—40); Nová mysl 
(1953); Nová svoboda (1924—45; 1928 Svoboda vy
sokých škol a svoboda kritiky, i sep.); Nový lid 
(1938 — 39; 1938 Tisíc let našeho zápasu, sep. 1945); 
Nový večerník (1939); Podoubraví (1924); Prager 
Presse (1925—38); Právo lidu (1926 — 34); Pražský 
ilustrovaný zpravodaj (1942—44); Přerod (1924); 
Realistická stráž (1922); Reformační sborník 
(1921—46); Ruch (1930); Sborník filologický (1922); 
Sborník historický (1953 — 61); Sborník příspěvků 
k dějinám hl. m. Prahy (1932 Manifesty města Prahy 
z doby husitské, i sep.); Slavia (1954,1967); Slavische 
Rundschau (1938); Slezský sborník (1934,1958; 1934 
M. Pavel Kravař, i sep.); Služba (1921J; Studentská 
revue (1914); Svobodný zítřek (1946); Škola a kultu
ra (1946); Theologia evangelica; Venkov (1930); 
Věstník CAVU (1942 — 52; 1944 Příspěvky k ději
nám Václava IV., i sep.; 1946 Středověké rukopisy 
archívu vodňanského, i sep.); Věstník KČSN (1923 
až 45; 1923 Puer bohemus, i sep.; 1925 Zapadlé dílko 
bratrské vědy, i sep.; 1931 Husitika a bohemika ně
kolika knihoven německých a švýcarských, i sep.; 
1934 Poslání M. O. Galky králi Vladislavovi Varnen- 
číkovi, i sep.; 1943 O původce Historia von D. Jo
hanu Fausten, i sep.; 1944 Rukopisy děkanství karl
štejnského, i sep.; 1945 Čtyři stati o Dobrovském, 
i sep.); Věstník pedagogický (1943); Vlastivědný 
sborník východočeský (1924 O čáslavské ostatky 
Žižkovy, i sep.); Vlastivědný věstník moravský 
(1958); Vojenské rozhledy (1924); Zlatá Praha (1915 
Husovi přátelé i nepřátelé v Kostnici, i sep.); Zvon 
(1924); mimoto řada sborníků a zahraničních odbor
ných časopisů. I KNIŽNĚ. Práce o literatuře a his
torii: Kniha Z. Nejedlého o husitské písni a boho
službě (1915); Betlémská kaple (b. d., 1921, s A. Ku
bíčkem); Jan Nepomucký, světec doby temna (1921); 
O Žižkův hrob (1923); Bratr Řehoř, tvůrce jednoty 

bratrské (1924); Pravda o Husovi a husitství (1924); 
Prokop Veliký (1924); Jan Žižka z Kalicha (1924, 
v rámci cyklu Žižkova doba); Sporné otázky Žižko- 
va života (1924, v rámci cyklu Žižkova doba); Jan 
Žižka z Trocnova (1924); Literární činnost M. Ja
koubka ze Stříbra (1925); Eneáš Silvius, jeho život 
a jeho Česká kronika (1925); Z Husových a Žižko- 
vých časů (1925); Soupis rukopisů Národního muzea 
v Praze (2 sv., 1926, 1927); O „Nového Bartoše“ 
(1927); Literární činnost M. Jana Rokycany, M. Jana 
Příbrama, M. Petra Payna (1928); Kníže Václav svá
tý v dějinách a v legendě (1929); Husitství a cizina 
(1931); Hus a město Kostnice. 1415—1914 (1934); 
Lipany (1934); Prokop Veliký (1934); O Husa 
a o Husovi (1935); Půlstoletí husitského bádání a no
vé nálezy husitských památek (1935); Viklef a Če
chy. Průvodce výstavou (1935); Jihlavská kompaktá
ta (1936); M. Jan Hus jako rektor Karlovy univerzity 
(1936); M. Jakoubek ze Stříbra, spolubojovník a ná
stupce Husův (1936); Rukopisy (1936); Listy profe
soru F. Marešovi o RKZ (1937); Z kroniky Bartošo
va rodu (1938); Bojovníci a mučedníci (1939, změn, 
vyd. 1946); Historický rozbor Rukopisu králové
dvorského a zelenohorského (1939); Hledání pod
staty křesťanství v české reformaci (1939); Knihy 
a osudy (1939); Mikuláš z Pelhřimova, biskup tábor
ského bratrstva (1939); O kalich (1939); Do čtyř 
pražských artikulů (doplň, vyd. 1940, poprvé in 
Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy, 1925); 
Obrázky z našich dějin (1940); Nové obrázky z na
šich dějin (1940); Ohlas Husova díla ve světě (1940); 
Poslední Lucemburkoyé v Čechách (1940); Devět 
statí z českých dějin (1941); Dvě stati z pražských 
dějin (1941); Několik postav z českých dějin (1941); 
Počátky české bible (1941); Biskupství v jednotě 
bratrské (1944); Co víme o Husovi nového (1946); 
Ke dni 6. července 1946 (1946); Kamil Krofta (1946); 
Rukopisy královédvorský a zelenohorský (1946); 
Čechy v době Husově, 1378—1415 (1947); Jaroslav 
Goll (1947); Z dějin hesla Pravda vítězí (1947); Kni
hy a zápasy (1948); Literární činnost M. Jana Husi 
(1948); O podstatu křesťanství a dědictví jednoty 
bratrské (1948); František Palacký (1948); Světci 
a kacíři (1949); Z dějin kaple Betlémské (1951); Dva 
slavní rodáci podblaničtí, M. Matěj z Janova a M. 
Vojtěch Raňkův z Ježova (1952); Dvě studie o husit
ských postilách (1955); M. Petr Payne, diplomat hu
sitské revoluce (1956); Petr Chelčický, duchovní otec 
jednoty bratrské (1958); Ze zápasů české reformace 
(1959); Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana 
Husi a M. Jeronýma Pražského (1965, s P. Spuna- 
rem); Husitská revoluce (1. Doba Žižkova, 
1415—1426, 1965; 2. Vláda bratrstev a její pád, 
1426—1437,1966); Vzpomínky husitského pracovní
ka (1970). — Řada separátů B. studií vyšla opatřena 
samostatnou paginací; zde registrujeme jejich pů
vodní časopisecký otisk v rubrice k tomu příslušné, 
a to s označením „i sep.“. — Překlady: J. T. Můller:
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Dějiny jednoty bratrské (1923); F. Palacký: Obrana 
husitství (1926); Francouzský učenec katolický E. de 
Bonnechose o M. Janu Husovi (1928). ■ REDIGO
VAL časopisy: Kostnické jiskry (1924), Reformační 
sborník (1934-46). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Tetragonus Aristotelis (1916); Listy bratra J. Žižky 
(1924); Husův památník (1925, s J. Motyčkou); Listy 
M. J. Husí (1925); Život M. Jana Husi od Jiříka Here- 
mity (1928); Výstava na paměť bitvy u Lipan a Pro
kopa Holého (1934, s K. Guthem a V. Vojtíškem); 
Řeči Mikuláše z Pelhřimova a Oldřicha ze Znojma 
pronesené v Basileji r. 1433 na obranu husitského 
programu čtyř artikulí (1935); Listy a Řád vojenský 
Jana Žižky. 1420—1423 (1935); Mladý Dobrovský 
o nepomucké legendě (1940); Dopisy J. Dobrovské
ho s A. Helfertem (1941, s J. Volfem); J. Hus: Listy 
a projevy. Životopis od Jiřího Heremity (1947); Do
pisy J. Dobrovského s J. P. Cerronim (1948); Auto- 
graf M. J. Husi (1954). ■

BIBLIOGRAFIE: za léta 1910-48 in F. M. B.: 
Světci a kacíři (1949); 1949—59 in F. M. B.: Ze zápa
sů české reformace (1959); do 1969 in Mediaevalia 
Bohemica 1969. ■ LITERATURA: (an.): F. M. B. še- 
desátiletý, ČSPS 1949; F. Kavka: 75 let F. M. B., Ji- 
hočes. sb. historický 1964; R. Říčan: The Seventy- 
Fifth Birthday of F. M. B., Historian of Husitism, 
Communia Viatorum 1964; A. Molnár: K osmdesáti- 
nám F. M. B., Kostnické jiskry 1969, č. 13; J. Hlavá
ček: F. M. B. zemřel, Jihočes. sb. historický 1973; J. 
Janáček: Za F. M. B., ČsČH 1973; F. Kutnar in Ději
ny českého dějepisectví 2 (1977).

bs

Jan Bartoš
* 23. 2. 1893 Rychnov nad Kněžnou
† 6. 5. 1946 Praha

Divadelní kritik a historik, autor monografií o čes
kém divadle 2. poloviny 19. století; dramatik, v jehož 
mnohotvárné tvorbě, zahrnující společenskou gro
tesku, filozofující hru o nejobecnějších metafyzic
kých problémech i lyrickou hříčku, se realizovaly 
prvky expresionismu.

Otec byl okresním hejtmanem; staršími bratry 
byli hudební kritik, estetik a překladatel Josef 
B. (1887 —1952) a historik F. M. B. Od 1905 
studoval J. B. na Akad. gymnáziu v Praze, po 
maturitě (1913) na právnické fakultě (dok

torát 1918); působil krátce jako advokátní 
koncipient a magistrátní úředník, 1923—24 byl 
úředníkem při intendantuře Národního divad
la. 1924 se stal knihovníkem Národního mu
zea; zde vybudoval samostatné divadelní od
dělení, v jehož čele stál do penzionování 
v dubnu 1946. Krátce byl ženat s Annou Hen- 
nerovou, mladší, tragicky zemřelou (1920) ses
trou M. Puj manové. — Pro B. lidský profil by
la charakteristická hluboká vnitřní rozekla- 
nost: jako zastánce pokrokového, až radikál
ního společenského stanoviska se podílel na 
četných společných podnicích levicové kultury 
(zejména vystupoval proti konzervatismu ve 
vedení Národního divadla, byl členem Drama
tického klubu aj.), jeho povaha se sklony k po- 
divínství ho však hnala do samoty a dobrovol
né izolace od lidí, která se vystupňovala v po
sledních deseti letech. Soustředěně se věnoval 
chiromantii a astrologii (sestavil řadu horos
kopů a předpovědí pro své přátele, např. pro 
V. Vančuru, J. Fučíka, V. Nezvala). Celý život 
byl pronásledován představou smrti; tento 
stav (podmíněný patrně těžkou poruchou štít
né žlázy s psychickými důsledky) ho dovedl 
k rozhodnutí ukončit život sebevraždou, na 
niž dlouho pomýšlel. V den prvního výročí 
květnového povstání se ve svém bytě otrávil 
a zemřel nazítří ve vinohradské nemocnici.

V české dramatické produkci bylo dílo J. B. 
od počátku ojedinělé jak důsledností svého 
úsilí o myšlenkovou náročnost, tak svým tvár
ným experimentováním. Paradoxní protiklad- 
nost autorovy lidské existence vytvářela zá
klad jeho tvorby literární; i ona vyjadřovala 
na jedné straně nekompromisně radikální spo
lečenské stanovisko, na druhé však vycházela 
z autorovy víry ve fatalistické předurčení lid
ského osudu. Celé B. dílo je poznamenáno 
představou smrti, neustále se vracející zejmé
na v typech jeho hlavních postav, jež mají zře
telně autostylizační základ. Všechna B. drama
ta spojuje myšlenka o prolnutí skutečnosti 
a snu. B. nechápal sen jako protiklad reality, 
ale začleňoval jej jako významnou složku do 
celku lidského života. Tak se v jeho hrách stí
rala hranice mezi skutečností a fikcí a vytváře
la zvláštní a pro B. příznačná atmosféra fan- 
tasmagoričnosti. Jeho divadelní postavy vyvo
lávají dvouznačnou představu bytostí zcela ur
čitých, ale zároveň jen vysněných: v jejich 
charakteristice se slučují projevy konkrétní 
dobové reality s rozpoutanou fantazií. Pod-
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statným rysem B. dramatiky je splývání ten
dence k intelektuálně složité hře s úsilím 
o moderní dramatický projev, zejména s citem 
pro divadelnost a komediálnost dramatického 
textu; tyto vlastnosti se rozvinuly ve 20. letech, 
zřetelně ovlivněny příkladem světové dramati
ky (Pirandello) i divadelním úsilím české avant
gardy. — První B. hry (aktovky Primo vere a 
Konec Jakuba Carranzy, drama Souboj) souvi
sely ještě s dobovou zálibou v dusných nála
dách a dekadentní smyslnosti. Obratem v jeho 
tvorbě, v níž se na počátku 20. let silně proje
vilo zaměření k sociální aktualitě, bylo satiric
ké drama Krkavci, karikaturně zobrazující po
měry po vzniku samostatného státu a hodno
cené, zejména pro prvky hyperbolizující gro
tesky, jako expresionistické. Drsná kritika spo
lečenského řádu charakterizuje i další grotes
ky a sarkastické komedie z této doby (Pelikán 
obrovský, Námluvy, Hrdinové naší doby). Tuto 
společensky útočnou linii trvale provázely jed
nak baladické pokusy inspirované bytostným 
tragismem lidské existence (Milenci), jednak 
intelektuálně náročné filozofující hry o meta
fyzických otázkách života a smrti (vrcholem 
zde je drama Vzbouření na jevišti). Pod vlivem 
poetismu začal B. v 2. polovině 20. let psát 
i hříčky založené na duchaplné výstavbě dialo
gu (Orfeus a Eurydiké), na fantazii a lyrismu 
(Nezvěstná). B. měl mnoho těžkostí s uváděním 
svých her na scénu (soudil se např. s Národním 
divadlem o dodržení smluv, některé hry zůsta
ly za B. života neuvedeny, dramata Dobyvatelé 
a Začarovaný milionář dokonce v rukopise) 
a s jejich neadekvátním režijním pojetím i he
reckým provedením, a tím i s ohlasem u divá
ků. Na přelomu 20. a 30. let proto skončil s pů
vodní dramatickou tvorbou a věnoval se nadá
le úpravám her staršího českého repertoáru, 
divadelní kritice a zejména českým divadelním 
dějinám 2. poloviny 19. století. Jeho práce vě
nované tomuto tématu jsou založeny na stříd
mém a přísném hodnocení pramenů a na kri
tickém přístupu k dosavadní literatuře před
mětu. B. monografie Národní divadlo a jeho 
budovatelé narazila pro věcný pohled na boje 
okolo budování ND, korigující vžitou předsta
vu o jednotné vůli národa, na odpor oficiální
ho dějepisectví (polemika s K. Stloukalem). 
Nový pohled a adekvátní vystižení kulturní at
mosféry doby přinesla monografie o Proza
tímním divadle.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jan Brauner; Btš, jb. ■ PŘÍ
SPĚVKY m. Cesta (1918); Červen (1918); Čes. kultu
ra (1912); Jeviště (1920); Kmen (od 1917); Kritika 
(1924); Národ (1918); Nár. obzor (od 1909 po 16 let 
div. referáty); Nár. osvobození (1925); Nár. práce 
(1939); Nová scéna (1929); Nová svoboda (1924); 
Novina (od 1909); Pásmo (1924); Plán (1930); Právo 
lidu (1919); Ranní noviny (1936); Rozpravy Aventina 
(od 1927); Scéna (1913); Sever a východ (1925); So
bota (1920); Topičův sborník (od 1925J; Tvorba (od 
1925); Ženské listy (1917). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o divadle: Primo vereJD 1913, prem. 1919, 
pseud. Jan Brauner); Běsové. Životní drama Dosto- 
jevského (E 1914, změn. vyd. 1917 s tit. F. M. Dosto- 
jevskij); Konec Jakuba Carranzy (D b. d., 1915, 
pseud. Jan Brauner); Souboj (D 1917, i prem.); Rus
ko a Evropa (EE 1919); Krkavci (D 1920, i prem.); 
Listy o současné Francii (EE 1921); Milenci (D 
1922); O moderním divadelním projevu (E 1922); 
Námluvy čili Škola diplomacie (D 1923, i prem.); Pe
likán obrovský (D 1923, prem. 1920); Nabídnutí 
k sňatku (D 1925, i prem.); Vzbouření na jevišti (D 
1925, prem. 1926); Hercovo tajemství (EE 1926, roz
šiř. vyd. 1946); Hrdinové naší doby (D 1926, i prem.); 
Strašidelný dům (D 1926, prem. 1928); Uloupená ka
deř (D 1927, i prem.); Jůra ďábel (D 1927, prem.
1928) ; Orfeus a Eurydiké (D 1927); Plující ostrov (D 
1927); Člověk, jenž má 5 000 v kapse (D 1928); Ne
zvěstná (D 1928, prem. 1947); Daleká cesta (EE
1929) ; Ondřej a Isabela (R 1929); Eliane (D 1930); 
Národní divadlo a jeho budovatelé (1933); Budování 
Národního divadla. Legenda a skutečnost (polemic
ká studie, 1934); Legenda o budování Národního di
vadla a její obhájce. Replika Karlu Stloukalovi (po
lemická studie, 1935); Prozatímní divadlo a jeho či
nohra (monografie, 1937). — Úpravy dramat: J. Vl
ček: Bílá paní aneb Sladká kaše (1929); J. N. Štěpá
nek: Korutané v Čechách (1929); F. B. Mikovec: Zá
huba rodu přemyslovského (1932); G. Pfleger Mo
ravský: Boleslav Ryšavý (1933); E. Bozděch: Dobro
druzi (1933); J. E. Vocel: Harfa (1933); V. Hálek: Zá- 
viš z Falkenštejnu (1933); A. J. Zima: Oldřich a Bo
žena (1933); Ch. D. Grabbe: Don Juan a Faust 
(1934); V. K. Klicpera: Soběslav, kníže selské (1934); 
J. Linda: Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům 
(1934). ■ USPOŘÁDAL: Národní divadlo a jeho 
budovatelé 1850—1881 (katalog výstavy, 1931). ■

LITERATURA: ■ ref. Primo vere: F. X. Salda, 
Čes. kultura 1912/13; M. M. (Majerová), PL (večer
ník) 19. 9. 1919; jv (J. Vodák), Venkov 21. 9. 1919 
■ ;■ ref. Souboj: V. (E. Vachek), PL (večerník) 30. 11. 
1917; ]. Hilbert, Venkov 2.12.1917; K. M. Klos, Žen
ské listy 1917/18, s. 13; O. Fischer, Čes. revue 1917; 
M. Hennerová, Kmen 1917/18 ■; N. Melniková-Pa- 
poušková: ref. Rusko a Evropa, Cesta 1919/20; ■ ref. 
Krkavci: jv (J. Vodák), Venkov 4. 6.1920; ALAP (A. 
Procházka), Moderní revue 1920; Et (E. Tréval), 
Zvon 1920; KZK (K. Z. Klíma), LidN 4. 6. 1920;
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M.M. (Majerová), PL (večerník) 4. 6. 1920 ref. 
Pelikán Obrovský: Z. Hásková, Cesta 1920/21; M. 
Novotný, Nové Čechy 1921; J. Honzl, RP 15. 7. 1923 
(Dělnická besídka) ■; J. Kopal: ref. Listy o současné 
Francii, Nové Čechy 1922; F. Götz: Dva typy nové 
komedie, Host 1922/23;■ ref. Námluvy: E. Konrád, 
Cesta 1922/23; M. M. (Majerová), RP 24. 3. 1923
■ ref. Nabídnutí k sňatku: E. Konrád, Cesta 
1924/25; M. M. (Majerová), RP 25. 8. 1925; L. Suchý, 
Venkov 25. 8. 1925 ■;■ ref. Vzbouření na jevišti: L. 
Blatný, Host 1924/25; E. Konrád, Cesta 1925/26; J. 
Knap, Kritika 1926; Cassius, LidN 19. 1. 1926; M. M. 
(Majerová), RP 19. 1.1926; -jk- (J. Kodíček), Tribuna 
19. 1. 1926; H. Jelínek, Lumír 1926 ■;■ ref. Hrdinové 
naší doby: E. Konrád, Cesta 1925/26; J. Knap, Kriti
ka 1926; H. Jelínek, Lumír 1926; Cassius, LidN 18. 3. 
1926; M. M. (Majerová), RP 15.4. 1926; -jk- (J. Kodí
ček), Tribuna 18. 3. 1926 ■; M. Rutte in Tvář pod 
maskou (1926); ■ ref. Uloupená kadeř: E. Konrád, 
Cesta 1926/27; M. M. (Majerová), RP 1. 4. 1927; Z. 
Hásková, Lumír 1927; B. (E. Bass), LidN 31. 3. 1927; 
-FR- (J. Frejka), NO 31. 3. 1927 ■; Č. Jeřábek: ref. 
Plující ostrov, NO 24. 9. 1927; ■ ref. Jůra ďábel: B. 
(E. Bass), LidN 13.5.1928; J. H. (Hilbert), Venkov 13. 
5. 1928; -FR- (J. Frejka), NO 13. 5. 1928; M. M. (Ma
jerová), RP 15. 5. 1928 ■; -FR- (J. Frejka): ref. Straši
delný dům, NO 16. 5. 1928; AN (A. Novák): ref. Da
leká cesta, LidN 19. 10. 1929; ■ ref. Národní divadlo 
a jeho budovatelé: J. Tráger, Čin 1934 + Listy pro 
umění a kritiku 1934; J. Honzl: Symboly v umění 
a v politice, Doba 1934/35; p. (A. M. Píša), PL 13. 10. 
1934; K. Stloukal, ČČH 1934 + Legenda o budova
telích Národního divadla (polemická brožura, 1935)
■ nekrology: kd (E. Konrád), Svob. noviny 8. 5. 
1946; jtg (J. Tráger), Svob. slovo 9. 5. 1946; kp (K. 
Polák), PL 9. 5. 1946; R. Černý, Lid. demokracie 11. 
5. 1946; J. Honzl, RP 14. 5. 1946; V. Nezval, Nár. di
vadlo 1945/46, s. 51; J. Port, Divadlo 1946, s. 70; J. 
Knap, ČNM 1947 ■; A. Dvořák in Program D 48; J. 
Honzl: Tragický básník J. B., Otázky divadla a filmu 
1945/46 → J. B.: Hercovo tajemství (1946), pak → 
Divadelní a literární podobizny (1959) -I- Nezvěstná, 
Program Studia ND 1947 → K novému významu 
umění (1959); O. Štorch-Marien in Ohňostroj (1967); 
F. M. Bartoš in Vzpomínky husitského pracovníka 
(1970); J. Seifert in Všechny krásy světa (1982).

II

Josef Bartoš
* 28. 10. 1861 Malé Přílepy u Berouna
† 9. 8. 1926 Praha

Překladatel, především z angličtiny.

Po maturitě na reálce v Praze (1879) studoval 
na České vysoké škole technické, a to postup
ně pozemní stavitelství, stavbu strojů a koneč
ně odbor technické chemie, z něhož 1881 složil
I. státní zkoušku. V praxi pak působil v potra
vinářském průmyslu, též jako ředitel cukrova
ru.

Těžiště B. literární činnosti leželo především 
v uvádění anglické prózy do českého prostře
dí; působil jako její překladatel, ale zároveň 
organizoval její vydávání (jako redaktor An
glické knihovny) a psal informační články jed
nak o překládaných autorech, jednak o literár
ním životě soudobé Anglie.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (od 1893); Čes. revue 
(od 1899); Květy (od 1898); Lumír (od 1897). ■ 
KNIŽNĚ. Překlady.^. 'Lq↑Zl'. Zaživa pohřben (1894);
J. J. Astor: Jinými světy (1896); D. du Maurier: Trilby 
(1896); H. R. Haggard: Kleopatra (1899); R. L. Ste- 
venson: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hy- 
da (1900); I. Zangwill: Snílkové ghetta (1901); J. M. 
Barrie: Sentimentální Tommy (1902); I. Maclaren: 
Drumtochtské obrázky (1903, s F. Žilkou); R. Kip- 
ling: Vybrané povídky (1904); G. Moore: Mildred 
Lawsonová a jiné povídky (1905); K. Grahame: Zla
tý věk (1908); G. Boccaccio: Fiametta (1919) 4- Koš 
aneb Bludiště lásky (1919); H. N. Casson: Zásady 
obchodu (1923); H. Ford: Fordovy ideály (1924) + 
Můj život a dílo (9 sv., 1924); H. J. Barret: Moderní 
metody v obchodní kanceláři (1924); J. London: 
Úplněk (1925); F. W. Taylor: Základy vědeckého ve
dení (1925). ■ REDIGOVAL knižnice: Anglická 
knihovna (1901 — 13), Merkur (1923—25).

ah

Jan Bartoš Bělčický
* 17. 5. 1887 Bělčice u Blatné
† 7. 10. 1955 Beroun

Fejetonista a prozaik, autor gramatických a literár- 
něhistorických příruček.
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VI. jm. Jan Bartoš (tak podepisoval své odbor
né a popularizační práce). Narodil se v rolnic
ké rodině jako sedmé z osmi dětí, dětství pro
žil v rodišti. Studoval na gymnáziu v Praze 
a od tercie v Čes. Budějovicích (mat. 1907), po
té slavistiku a romanistiku na filoz. fakultě 
v Praze (doktorát 1913 prací Příspěvky k syn
taxi v staroslověnském apoštoluj v letním se
mestru 2. ročníku studoval na univerzitě 
v Krakově. Od 1912 působil jako středoškol
ský profesor češtiny a francouzštiny: zprvu 
v Praze (1917 konal vojenskou válečnou služ
bu v Uhrách), 1918—22 v Berouně, 1922—24 
ve Strážnici (viz kn. Mizející Slovácko), 1924 
až 32 v Kralupech nad Vltavou, od 1932 znovu 
v Praze. 1941 byl penzionován, 1945—48 zno
vu učil v Praze. Poslední léta života trávil 
v Berouně, kde byl i pohřben. Jeho cesty po 
Itálii, Španělsku, Francii, Jugoslávii a Polsku se 
zrcadlí v knize Všude zem Páně.

Všechna B. literární činnost byla užitkově 
zaměřena, a tedy konkrétně adresována. Na 
pomoc středoškolským studentům a široké ve
řejnosti byla určena řada gramatických a lite- 
rárněhistorických spisků; z nich závažnější 
jsou dvě práce přibližující vůdčí zjevy soudo
bého katolického písemnictví (Deml, Durych). 
Na popularizační fázi navázala fejetonistická 
fáze obdobně didaktického a studijního rázu 
(fejetonní ráz si podržela i kniha Bělčický kluk, 
autorovy vzpomínky na vesnické dětství). Fe- 
jetonistiku J. B. vyznačuje konkrétní zeměpis
né zarámování, vlastivědné (nebo bedek- 
rovské) zaměření s důrazem na výtvarné umě
ní, literaturu a folklór, zájem o mizející kolek
tivní projevy vesnického života a speciální in- 
teres jazykový.

PSEUDONYM: Jan Bělčický. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Lid. listy; Rozhledy; Život. ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Co máme čisti? (slovníček čes
kých spisovatelů, 1921); Čtyři stovky světových spi
sovatelů (slovníček cizích spisovatelů, 1926); Kdo 
jest Jaroslav Durych? (1930); Znáte Jakuba Demla? 
(1932); Mizející Slovácko (FF 1936); Bělčický kluk 
(P 1937); Všude zem Páně (FF 1939); mimoto drob
né práce (nejednou kapitoly budoucích knižních cel
ků), vydávané jako novoroční tisky: Bělčické váno
ce, Španělští kluci, U tichých Slovanů, Nejlepší dá
rek, Můj bratr Josef, Neznámý malíř Stanislav Dole
žal. — Ostatní práce: Chcete správně psáti a mluvi- 
ti? (1920); Slovníček správných slov a vazeb (1921); 
Moje knihovna (1929). ■ REDIGOVAL časopis: 
Studentská hlídka (1909, s jinými). ■

LITERATURA: ■ ref. Kdo jest Jaroslav Durych?: 
J. B. Č. (Čapek), Čin 1930/31; J. Jančařík, Střední ško
la 1930/31 ■;■ ref. Znáte Jakuba Demla?: -am. (V. 
Závada), Rozpravy Aventina 1931/32; K. J. (Juda), 
Střední škola 1931/32 ■; K. J. (Juda): ref. Mizející 
Slovácko, Střední škola 1936/37; ■ ref. Bělčický 
kluk: sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 19. 11. 1937; -ůhl- 
(B. Muhlstein), NO 19. 12. 1937; -jkc. (J. Kunc), Roz
hledy 1937; Sk. (F. Skácelík), Samostatnost 1937, č. 
46; K. J. (Juda), Střední škola 1938 ■.

jo

Bartoš Písař
* kolem 1470 Praha
† asi 6. 5. 1535 Praha

Kronikář.

Uvádí se též jako Bartoloměj od Sv. Jiljí. Ob
chodník s plátnem, 1512 — 16 malostranský 
městský písař, 1516—18 staroměstský písař 
perkmistra viničních hor, snad vzdělaný na 
pražské univerzitě, ačkoli nedosáhl bakalář- 
ství. Od 1520 byl jako vážený měšťan obecním 
starším. Byl přívržencem luterství, stál za 
pražských bouří a zápasů mezi dvěma křídly 
patriciátu na straně J. Hlavsy z Liboslavě proti 
J. Paškovi z Vratu, po Paškově vítězství 1524 
byl perzekvován a asi v září 1525 vypovězen 
z Prahy. Vrátil se po královském zásahu proti 
Paškově diktatuře až v červenci 1529.

Ve prospěch své náboženskopolitické stra
ny napsal (asi 1529 — 31, s pozdějším dodat
kem) rozsáhlou, stranicky zaujatou kroniku 
bouřlivých let. Dílo je podrobným a živým vy
líčením událostí podle autorových vlastních 
zážitků i s hojným užitím dobových pramenů. 
B. kronika, navazující na typ husitského kroni- 
kářství, ale prozrazující autorovo nevalné 
vzdělání a nedostatek politického rozhledu, 
byla hojně opisována a nadlouho ovlivnila his
torický názor na pražský převrat 1524 a jeho 
protagonisty. Kolem 1600 byla přeložena i do 
latiny.

RUKOPISNĚ: Knihy o příhodě a o pozdvižení jed
něch proti druhým v obci pražské ... (asi 1529—31).
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■ EDICE: Bartošova Kronika pražská od léta Páně 
1524 až do konce léta 1530 (1851, ed. K. J. Erben); 
Knihy o pozdvižení jedněch proti druhým v obci 
pražské, in Prameny dějin českých 6 (1907, ed. J. V. 
Šimák). (Latinský překlad:) Bartholomaeus von St. 
Aegidius Chronik von Prag in der Reformzeit, Chro- 
nica de seditione et tumultu Pragensi 1524 (1859, ed. 
C. Höfler). ■

LITERATURA: F. Palacký in Wiirdigung der al- 
ten böhmischen Geschichtsschreiber (1830); A. Re
zek: Paměti o bouři roku 1524, Zprávy KČSN 1881 
+ Písař Bartoloměj, ČČM 1882; J. V. Šimák: B. P., 
ČČH 1901 + Kronika B. P., Věstník ČAVU 1903; F. 
M. Bartoš: B. P., in O kalich (1939).

A

Bartošek z Drahenic
† mezi 1443 a 1445

Autor latinské kroniky let 1419—43.

Jeho rod, který náležel k nižší šlechtě, odvozo
val své jméno nejspíše od Drahenic (dř. Dra- 
hynic) u Březnice; v literatuře bývá někdy uvá
děn i jako B. z Drahonic. Všechno, co víme 
o B. životě, známe jen z jeho díla. Byl držite
lem některého z karlštejnských manských 
statků. Není známo, kde nabyl latinského 
vzdělání, ani za jakým účelem se dostal 1408 
do Itálie a jak dlouho tam pobyl. Jako man 
hradu Karlštejna, jenž se po celou dobu husit
ských válek udržel v královských rukou, zůstal 
B. Zikmundovým straníkem. 1421 patřil 
k obráncům Pražského hradu až do jeho vy
dání Pražanům a účastnil se, hlavně na Karl- 
štejnsku, bojů na straně králově asi až do 
1426, kdy pro oční chorobu musel zanechat 
vojenské služby. Tehdy začal psát svou kroni
ku zakončenou událostmi roku 1443. Protože 
1445 není už o něm na drahenickém statku 
zmínky, soudí se, že před tímto rokem zemřel.

Kronika B. z D. je psána latinou i podle 
středověkého měřítka nedokonalou, omezuje 
se převážně na pouhá fakta, a to vesměs vo
jenského rázu, která autora jako válečníka 
nejvíce zajímala. Zvláštní pozornost je tu vě
nována událostem v kraji, kde B. žil, a v jeho 

okolí. Jako zpravodaj je B. spolehlivý, dovede 
výslovně rozlišovat to, co zažil, od toho, o čem 
jen slyšel, a přes politický postoj, jímž se neta
jí, není zaujatý ani k protivníkům, což dodává 
kronice značnou pramennou hodnotu. Dílo se 
dochovalo v opise z konce 15. stol, se soudo
bým dodatkem, obsahujícím řadu stručných 
latinských i českých zpráv z 1310—1464. Pů
vodcem většiny z nich je rovněž B.; zprávy 
jsou asi jeho přípravný materiál k dílu, který 
patrně opisovač doplnil a připojil ke kronice. 
B. dílo nebylo známo až do 17. stol., zmiňuje 
se o něm teprve B. Balbín a T. Pěšina.

EDICE: Kronika B. z Drahynic, FRB 5 (1893, ed. J. 
Goll). (Ukázka - překl. do češtiny:) Výbor z čes. lite
ratury doby husitské 2 (1964, přel. R. Urbánek—B. 
Ryba). ■

LITERATURA: J. Goll: O kronice B. z D., Zprávy 
KČSN 1884 + in FRB 5 (1893).

ep

Ludmila Bártová
* 10. 4. 1915 Písek

Prozaička, autorka jazykových učebnic.

Poprvé provd. Slípková, podruhé Hobzová. 
Vystudovala dívčí reál, gymnázium v Praze- 
Vinohradech (mat. 1934) a češtinu a francouz
štinu na filoz. fakultě UK (abs. 1939, doktorát 
1947 prací Praha u družiny májové). Po abso
lutoriu krátce vyučovala na obchodním kursu 
v Praze, 1942—45 byla zaměstnána na Úřadu 
lidové osvěty. Od 1945 působila jako středo
školská profesorka (1945—46 studijní pobyt 
ve Francii a Belgii), 1961 — 74 lektorka fran
couzštiny a češtiny na katedrách jazyků Vyso
ké školy ekonomické, Univerzity 17. listopadu 
a ČVUT.

Převážným námětem tří autorčiných knih 
krátkých próz jsou situace, kdy se lidský život 
dostává na pomezí tragiky. Zaměřena zejmé
na na psychiku dítěte a dospívajícího člověka, 
evokovala B. prožitky utrpení a bolesti prame
nící z milostného zklamání nebo citové reakce
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dětí střetávajících se s realitou světa, která se 
jim mnohdy jeví jako nepochopitelná a nepřá
telská. V povídkovém triptychu Šlépěje věčna 
získal autorčin tragický pohled na skutečnost 
baladickou dimenzi důrazem na moc osudo
vých sil v lidském životě. Od poloviny 50. let 
se B. věnuje práci na školních učebnicích fran
couzštiny a zabývá se metodikou vyučování 
cizích jazyků.

PŘÍSPĚVKY zrz.Cizí jazyky ve škole; Čes. slovo. I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Na lemu tmy (PP 1942, podp. 
Lidka Bártová); Šlépěje věčna (PP 1944, podp. Lid- 
ka Bártová); Předjaří (PP 1944). — Ostatní práce: 
Od 1956 spoluautorství řady učebnic francouzštiny 
pro gymnázia a střední ekonomické školy (postupně 
pod jm. L. Bártová, L. Bártová-Hobzová, L. Hobzo- 
vá), 1971 učebnice češtiny pro zahraniční studenty 
vysokých škol nefilologických směrů. ■

LITERATURA: ■ ref. Na lemu tmy; J. B. Č. (Ča
pek), Naše doba 1942/43; V. Grulich, Řád 1943; jšk 
(J. S. Kvapil), LidN 27. 4. 1943 ■;■ ref. Šlépěje věč
na: J. Machoň, LidN 12. 6. 1944; V. T. (Tichý), Nár. 
práce 8. 7. 1944 ■.

jc

Josef Bartuška
* 28. 5. 1898 Lhota pod Horami (Temelín-L. p. 
H.) u Týna nad Vltavou
† 9. 10. 1963 Rudolfovu Českých Budějovic

Básník ovlivňovaný meziválečnými vývojovými 
proudy, autor prací o výtvarnictví; výtvarník.

Syn učitele, narodil se v osadě Rozov. V Čes. 
Budějovicích vystudoval nižší reálku a učitel
ský ústav (mat. 1917). Poté byl učitelem v Čes. 
Budějovicích, Borovanech, Úsilném, Chotýča- 
nech, Libníči, Čes. Velenicích, ve Vrátu u Čes. 
Budějovic a od 1942 v Rudolfově, a to až do 
1959, kdy odešel do penze. Zabýval se i vý
tvarným uměním a výtvarnou výchovou dětí. 
Spolupracoval s rozhlasem.

B. debutoval pod vlivem Wolkrova Hosta 
do domu a v dalších básnických sbírkách se 
přiklonil k Nezvalově poetistické hravosti. 
V polovině 30. let je jeho poezie poznamená

na Holanovou abstraktní metaforičností a tra
gickým viděním světa. Zároveň se však svým 
sociálním a protiválečným zaměřením vrací 
k etickému postoji prvotiny.

ŠIFRA: jb. ■ PŘÍSPĚVKY in: Archa; sb. Budujeme 
Jihočeské národní divadlo (1945); Cesta; Host; Nový 
život (od 1952); sb. Padesát let Emila Pittra (1937); 
Pramen; Předškolní výchova; Svítání; Vedoucí pio
nýrů; Výtvarná výchova; katalogy výstav pořáda
ných v Čes. Budějovicích. I KNIŽNĚ. Beletrie: Veli
konoce (BB 1923); Vitorazsko (BB 1927); Brouček 
v růžové zahradě (BB 1927); Jižní Čechy (B 1928); 
Český Krumlov (BB 1928); Den v Tatrách (BB 
1928); Město na hranicích (B 1929); Krajina ve vřesu 
(B 1929); Infinitivy (BB 1929, s O. Nouzou); Stínohra 
(B 1930); As dur (BB 1931); Kornout (leták, 1931, 
s O. Nouzou a M. Hallerem); Melancholická prome
náda (BB 1931); Prodavač iluzí (D b. d., 1932); Za
hradník (B 1933, s vlastními umělec, fotografiemi); 
Tři písně (BB 1935); Podzim (BB 1936); Tatínkovi (B 
1936); Klece dní (BB 1937); Mamince (B 1940); Říká
ní o řemeslech (BB pro ml., 1950). — Výbor: Rytíř 
české řeči (1975, usp. S. Cífka, s výběrem autorových 
kreseb, grafik a fotografií). — Ostatní práce: Grafika 
(grafika, 1934, s O. Nouzou); Výtvarné umění v již
ních Čechách (1949). ■ SCÉNICKY. Loutková hra: 
Koza Dereza (1955). ■ REDIGOVAL časopis: Linie 
(Čes. Budějovice, 1931—36); sborník: Padesát let 
Emila Pittra (1937). I

LITERATURA: -pa- (F. Procházka): ref. Veliko
noce, Zvon 1923/24; A. M. Píša: Lyrické knížky (ref. 
Vitorazsko, Brouček v růžové zahradě), Host 
1927/28; Tge (K. Teige): ref. Infinitivy, ReD 1928/29; 
B. V. (Václavek): ref. Podzim, Index 1936; vp-(V. Pe
kárek): ref. Klece dní, U Blok 1938; S. Cífka: Básnic
ké dílo J. B., in J. B.: Rytíř české řeči (1975).

pb

Matěj Bartys
* 1. 2. 1693 Ostrava
† 28. 2. 1770 Velehradu Uherského Hradiště

Katolický kněz, profesor teologie, kazatel.

Psal se též Bartis. Studoval na jezuitském 
gymnáziu v Uh. Hradišti, 1720 byl vysvěcen na 
kněze. Byl členem cisterciáckého řádu a od 
1724 se připravoval na dráhu profesora teolo-
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gie; z této přípravy vzešla knižně vydaná latin
ská pojednání o racionální filozofii a o scho
lastické teologii. Od 1727 působil jako profe
sor arcibiskupské koleje u Sv. Vojtěcha v Pra
ze. Po necelých 6 letech, jimiž bylo vymezeno 
působení profesorů v semináři, odešel do Po- 
lešovic u Uh. Hradiště a zastával tu kněžský 
úřad do 1735. Pak se stal převorem cisterciác
kého kláštera na Velehradě; 1740 organizoval 
opozici proti opatovi. Jako doktor řádu a bý
valý rektor (1746) koleje sv. Bernarda v Praze 
byl 1755 na vizitační konferenci v Brně. Spra
voval řádová panství v Uhrách, 1742 — 58 
v Szántó, a 1759—63 v Pásztó. 1764—68 byl 
znovu převorem velehradského kláštera, kde 
také zemřel.

B. je typickým představitelem pozdně ba
rokní homiletiky: jeho kázání jsou formulová
na do dlouhých, syntakticky složitých, až ne
přehledných vět, plných odboček, citátů čes
kých i latinských. Mají bohatou složku obraz
nou (zejména květinovou metaforiku) a půso
bivé je v nich užívání veršovaných vložek. 
K jeho nejlepším dílům patří kázání Růže nad 
potoky vod vsazená, bílá i červená, aneb Svatý 
Jan Nepomucký pod spůsobem růže... (1733). 
Kázání líčící dramaticky historii Moravy jako 
boj štěstí s neštěstím, Vojna štěstí moravského 
s neštěstím (1735), vrcholí oslavou Cyrila 
a Metoděje, jejichž byl B. velkým ctitelem, 
i oslavou velehradského kláštera. Působení 
v Polešovicích připomíná kázání Znamenité 
Matky, chrámu velehradského, znamenitá dce
ra, chrám polešovský... (1739).

KNIŽNĚ. Filoz. a teologická pojednání: Philosophia 
rationalis sivé logica... (1724); Nucleus theologiae 
scholasticae ex secunda parte Secundae partis Sum- 
mae D. Thomae Aqu. (1727); Nucleus theologiae 
scholasticae ex prima parte Summae D. Thomae 
Aqu. (1730); Prodromus universalis theologiae scho
lasticae Summae Thomae Aqu. (1730). — Kázání: 
Růže nad potoky vod vsazená, bílá i červená, aneb 
Svatý Jan Nepomucký... (1733); Pugna felicitatis 
Moravicae cum infelicitate... to jest Vojna štěstí 
moravského s neštěstím... (1735); Nobilis Matris, 
Ecclesiae Wellehradensis, nobilis Filia, Ecclesia Po- 
lessoviensis... to jest Znamenité Matky, chrámu ve
lehradského, znamenitá dcera, chrám polešovský... 
(1739). ■ EDICE (ukázka)’. Růže nad potoky vod 
vsazená, in Z. Kalista: České baroko (1941). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 984-986; J. Tum- 
pach, A. Podlaha: Český slovník boho vědný 
1 (1912). ■ LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 
1 (1875); V. Oehm: Příspěvek ku kazatelské literatu

ře svatojanské v 18. století, Sborník Hist. kroužku 
1918; V. Bitnar in O českém baroku slovesném 
(1932); Z. Kalista in České baroko (1941); M. Kopec
ký: Cyrilometodějská tradice v starší české literatu
ře, sb. Magna Moravia (1965); Z. Tichá: K zobrazo
vání skutečnosti v české poezii barokní doby, sb. 
O barokní kultuře (Brno 1968).

zdt

J. Barvíc
Působnost 1883—1950

První české knihkupectví v Brně, nakladatelství.

Podnik založil Joža Barvič (vl. jm. Josef B., 
* 14. 8. 1853 Velké Karlovice, † 3. 1. 1924 
Brno). Byl nejmladší ze sedmi dětí posledního 
velkokarlovického fojta Karla B.; studoval na 
německé reálce v Novém Jičíně, nedokončil ji 
a nastoupil (1868) jako účetní praktikant 
v Reichových sklárnách ve Velkých Karlovi
cích. Tříletou vojenskou službu konal u dělo- 
střelců v Olomouci (1873 — 76), kde pak vstou
pil do knihkupectví V. Žákovského. K rozhod
nutí stát se knihkupcem a šířit českou literatu
ru jej dovedl jeho starší bratr František 
(1838—1922), advokát v Holešově, zanícený 
rusofilský pracovník a publicista; na jeho pod
nět se B. též rozhodl působit v poněmčeném 
Brně. 1880 nastoupil jako příručí do českého 
oddělení německého knihkupectví Fr. Karafiat 
v Brně, aby se blíže seznámil se zdejšími po
měry. Již v Olomouci působil v Sokole, v Brně 
se stal starostou jednoty, pak byl prvním sta
rostou Moravskoslezské obce sokolské. Byl 
také činný v brněnské Matici školské. Několi
krát marně žádal o knihkupeckou koncesi (je
jímu udělení bránil německý magistrát), pak ji 
odkoupil od zkrachovaného německého knih
kupce a 12. 7. 1883 otevřel první české knihku
pectví v Brně, s nímž byl spojen i prodej umě
leckých předmětů a hudebnin. Podnik se stal 
nejednou terčem útoků německých nacionalis- 
tů; B. měl také četné nepříjemnosti s rakous
kými úřady a policií, které provokoval svými 
výlohami i firmou (vedle českého označení dal
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místo německého názvu ruský nápis Knižnyj 
magacin). 1896 navštívil v souvislosti s všerus- 
kou výstavou v Nižním Novgorodu (Gorkij) 
Rusko, které projel od Petrohradu až po Odě- 
su a Krym; 1898 založil s L. Janáčkem a ředi
telem Vesny F. Marešem Ruský kroužek (roz
puštěn byl 1915 rakouskými úřady). 1909 při
bral B. za společníka firmy Josefa Novotného 
(1881 — 1952), který se u něho vyučil 
(1896—99) a 1900 se stal obchodvedoucím; fir
ma pak zněla Barvič& Novotný. Tento název jí 
zůstal i po odchodu J. B. do soukromí (koncem 
1919; 1921 —22 provozoval ještě B. v svém by
tě obchodní jednatelství). Jediným majitelem 
závodu (který se po přestěhování do nových 
místností 1913 stal největším knihkupeckým 
podnikem na Moravě) byl pak J. Novotný. 
1949 dostala firma národní správu, 1950 zani
kla.

V knihkupectví J. B. se scházeli čeští spiso
vatelé a žurnalisté, národní a sokolští pracov
níci. B. si dopisoval s významnými ruskými 
osobnostmi a prodával i ruské knihy; svému 
slovanství dal výraz i založením knižnice Bese
dy slovanské (1892 — 96, red. V. K. Jeřábek), 
kterou zahájil Gogolovým Tarasem Bulbou 
(dále zde vyšly prózy M. Baluckého, A. A. Be- 
stuževa, V. M. Garšina, J. Jurčiče, V. G. Koro- 
lenka, V. I. Němiroviče-Dančenka, A. S. Puški- 
na, L. N. Tolstého, I. Vázová aj.). Vydal také 
některé knihy brněnských spisovatelů a vědců, 
jako byli F. Bartoš (Naše děti), F. Vymazal 
(Květobor z předních básníků slovanských, 
Počátky slovanštiny, řada praktických jazyko
vých učebnic), K. Absolon, V. K. Jeřábek, J. 
Mahen, B. Popelka, J. Tichý (vl. jm. F. J. Rypá
ček) aj., dále zpěvníky moravských a sloven
ských lidových písní, sokolské písně, různé pří
ručky a edice pro školy (mj. v řadě vydání Ko
menského Labyrint světa v úpravě F. Bílého) 
i hudebniny, ale i překlady próz a dramat ze 
západních literatur (např. E. Wallace: Ben 
Hur). Za B. nástupce J. Novotného se firma od 
1922 stala knihkupectvím a nakladatelstvím 
právnické fakulty brněnské univerzity a ve své 
vydavatelské činnosti se specializovala na lite
raturu vědeckou, především právnickou a ná
rodohospodářskou.

KNIŽNICE. Beletrie: Besedy slovanské (1892 — 96, 
red. V. K. Jeřábek). — Ostatní: Edition Barvič (hu
debniny). ■ Z OSTATNÍ PRODUKCE: F. Vymazal: 
Květobor z předních básníků slovanských (1885); F. 

Bartoš: Naše děti (1888); J. A. Komenský: Labyrint 
světa a ráj srdce (1891); V. K. Jeřábek: Nové povíd
ky a obrázky (1894); Radhošť na rok... (kalendář, 
8 roč., 1896—1903); J. Mahen: Její pohádky (1914). ■

LITERATURA: J. B; Když jsem přišel do Brna 4- 
Moje začátky v Brně 4- Jak jsem šel k Františká
nům, Mor. noviny 14. 2., 27. 2., 22. 3. a 28. 3. 1923; ■ 
nekrology: sh (P. Váša), LidN 4. 1. 1924; R., Lit roz
hledy 1923/24 ■; G.: Dne 4. prosince dožívá se knih
kupec a nakladatel J. Novotný, majitel fy Barvič & 
Novotný, padesátin, Čs. knihkupec 1933; L. K. Žiž- 
ka: Padesát let prvního českého knihkupectví v Br
ně, Čs. knihkupec 1933; A. E. Vašek: 50 let českého 
obchodního podnikání v Brně, Mor. orlice 9. 7. 1933; 
V. K. Jeřábek: Před půl stoletím v Brně — J. B., Mor. 
noviny 10. 7. 1933 (odpoledne); A. Novák: Kulturní 
jubileum českého Brna, LidN 13. 7. 1933; J. Novot
ný: Za bratrem J. B., Zprávy Sokola Brno I, 1934; an. 
(K. Hadrbolec) in Z ničeho stát se něčím (1936); 
porn.: O prvním českém knihkupectví v Brně, Lid. 
demokracie 3. 6.1971; af. (J. Fiala): Knihkupecká mi- 
nihistorie, Brněnský večerník 12. 7. 1978.

PP

Josef Barvíř
* 3. 4. 1821 Třebechovice pod Orebem
† 26. 8. 1840 Třebechovice pod Orebem

Epický a lyrický básník, prozaik.

Syn řezníka. Od 1834 studoval gymnázium 
v Hradci Králové, od 1839 filozofii v Praze. 
Studia nedokončil, zemřel na tuberkulózu plic.

Hrál doma ochotnické divadlo, zprávy 
o něm (a o divadle v Holicích, Kouřimi, Polné) 
psal do Květů. Publikoval časopisecky příleži
tostnou, vlasteneckou a milostnou lyriku, epic- 
ké básně a prózy s látkou z českých dějin.

PŘÍSPĚVKY in: Česká včela (1839—40); Květy 
(1839-40). ■

LITERATURA: M. Hýsek in Ztrhané struny zvuk 
(1940).

mo
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Básně v řeči vázané

Básně v řeči vázané

1785

Almanach shromažďující tvorbu první skupiny 
obrozenských básníků, kteří se pokoušeli o obnovu 
české poezie, a vyjadřující jejich společenský a poe
tický program.

Vyšel v Praze ve 2 dílech (První sebrání a Prv
ního svazku sebrání druhé), uspořádán a vy
dán V. Thámem. Další svazek, oznámený 
v předmluvě, již nevyšel. 2. vydání (1812), roz
šířené o 4 básně, uskutečnil asi K. I. Thám. — 
Předmluvu má jen první „sebrání“. Je obsaho
vě blízká dobovým obranám české řeči a lite
ratury, mimoto vyjadřuje ostrou distanci od 
náboženské protireformační a barokní litera
tury a spojuje úsilí o obnovu české poezie 
s tendencemi josefínského osvícenství. Alma
nachu určuje tři hlavní úkoly: znovu uvést ve 
známost existenci staršího českého básnictví; 
novou tvorbou prokázat schopnost češtiny být 
jazykem umělecké literatury; seznámit čtenáře 
se současnými českými básníky. — Obě „se
brání“ jsou dělena do tří oddílů („částek“); prv
ní obsahuje vždy ukázky z české poezie 
16.—17. stol., druhý tvorbu Thámovu, třetí os
tatních přispěvatelů. Ze „starších, již tištěných 
knih“ jsou v prvním „sebrání“ pouze ukázky 
z překladu Speeova Zdoroslavíčka od F. Ka- 
dlinského. Toto dílo barokní náboženské mys
tiky je radikálními textovými úpravami a mon
tážemi převedeno na světskou idylickou a mi
lostnou lyriku. Druhý blok starších básní (v 
druhém „sebrání“) tvoří racionalistická poezie 
výchovná, mravoučná, přírodně popisná a re
flexívní. V příspěvcích V. Tháma i ostatních 
autorů se prolínají překlady s původními bá
sněmi. Nejvíce je zastoupena poezie anakreon- 
tská (témata: láska, víno) a pastorální, ojediněle 
příležitostné, přírodně popisné a reflexívní bá
sně, klasicistické skladby citového patosu a sa
tirický epigram. Typově, nikoli početním za
stoupením, koresponduje tato nová tvorba 
s ukázkami ze starší české poezie; je tak nepří
mo vyjádřen záměr návaznosti a jakýsi poetic
ký program. Básně jsou psány tradičním syla- 
bickým veršem, v němž se nadto projevuje ten
dence k jistému metrickému půdorysu, nejčas
těji trochejskému nebo jambickému.

Na almanachu se jmenovitě podílelo 11 au
torů: B. J. Dlabač, J. H. Kavka, F. Knobloch, M. 
V. Kramerius, T. Pavelka, J. Petrmann, V. 
Schöfl, V. Stach, M. Štván, F. Vše janský, V. 
Thám. S výjimkou V. Schöfla jsou všichni tito 
básníci v předmluvě uváděni mezi osobami, 
které „všemožnou prací o zvelebení české zpě- 
vomluvnosti usilují“. Mimoto jsou takto 
v předmluvě uváděni ještě J. Jelínek, F. Kubík,
F. Tomsa a J. Wáchtler; jsou to asi autoři ano
nymních příspěvků v almanachu. Ve 2. vyd. 
Básní se nově objevují skladby O. Hafnera. Ja
ko překládaní básníci jsou jmenovitě uvedeni:
G. A. Bůrger, J. W. L. Gleim, F. Hagedorn, E. 
Ch. Kleist, Ch. F. Weiss, Anakreón, Catullus, A. 
Pope a čeští humanisté B. Hasištejnský z Lob
kovic a J. Carolides z Karlsperka. Ze starší 
české poezie jsou přetištěny básně od autorů: 
F. Kadlinský, Š. Lomnický z Budče, M. Konáč 
z Hodištkova, J. A. Komenský, K. Harant 
z Polžic, M. Kraus z Krausentálu, V. Dobřen- 
ský a dva jménem neuvedení autoři. — Vzhle
dem knihy i obsahovým charakterem tvorby 
jsou Básně obdobou publikací zvaných 
Musenalmanach, vydávaných od 70. let 18. sto
letí v německé literatuře. V souvislosti české 
kultury představují nesmělý zárodek samo
statné poetické tvorby; Thámovým almana
chem se obvykle datuje počátek novočeské 
poezie. Na následujícím Puchmajerově alma
nachu Sebrání básní a zpěvů (1795) se nikdo 
z thámovců nepodílel.

LITERATURA: T.-M.: ref. Básně v řeči vázané, Das 
Pragerbláttchen 1785, s. 280—282; Š. Hněvkovský: 
Zlomky o českém básnictví (1820); K. Sabina: Po
čátkové novějšího českého básnictví, Lit. příl. k Nár. 
listům 1865 → Články literárně dějepisné 1 (1912); 
F. X. Prusík: Bratři Thámové a soudruhové jejich, 
Světozor 1886; J. Vlček: První novočeská škola bás
nická (1896) → Dějiny české literatury 3 (1960) + 
Almanachy V. Tháma a jeho spolupracovníků, sb. 
Literatura česká 19. stol. 1 (1902, 1911); M. Hýsek: 
Burgerovy ohlasy v české literatuře, LF 1908; V. Brt- 
ník in V. Thám: Básně v řeči vázané (1916); A. Hobl: 
ref. edice V. Brtníka V. Thám: Básně v řeči vázané, 
ČMF 1917/18; J. Zdichynec: ref. Máchalova vyd. 
Hankových Písní (o b. Plavba, otištěné v 2. vyd. Bá
sní), LF 1919, s. 376; V. Jirát in Lyrika českého obro
zení (1940); K. Polák in Počátky novočeského bá
snictví (1950); K. Palaš: Barokní tradice v raně obro- 
zenské poezii, ČMM, vědy spol., 1968/69; M. Otru
ba: A. J. Puchmajer (funkce almanachů v počátcích 
obrozenské poezie), Čes. jazyk a literatura 1968/69 
+ První mystifikace v novočeské poezii (skladby ze
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Zdoroslavíčka v Básních), Sborník NM, ř. C, 1971; 
R. Brabcová: Thámovy Básně v řeči vázané (jazyko
vý rozbor), sb. Stati k národnímu obrození (1972).

mo

Eduard Bass
* 1. 1. 1888 Praha
† 2. 10. 1946 Praha

Novinář ze školy Lidových novin a významný pěsti
tel četných žánrů žurnalistické beletrie, autor písňo
vých textů, drobných próz a aktovek, jimiž se za
sloužil o vyšší literární úroveň českého kabaretu, be- 
letrista hlásící se k ideálu vypravěčské epiky; příleži
tostný překladatel z němčiny a francouzštiny.

VI. jm. Eduard Schmidt; v Praze vystudoval 
staroměstskou reálku (mat. 1905), 1905—06 se 
vyučil v otcově kartáčnickém závodě a po víc 
než ročním pobytu v Curychu a hlavně v Mni
chově pracoval jako obchodní zástupce otco
vy firmy. Od mládí se však zajímal o literaturu 
a různé formy lidové zábavy (zejména o kaba
ret a cirkus); stýkal se s literáty (kroužek ko
lem M. Káchy, kavárna Union), výtvarníky 
(hlavně V. H. Brunner, Z. Kratochvíl, J. Lada), 
herci; moderní kabaret poznal v Mnichově. 
Do 1920, kdy se stal redaktorem Lidových no
vin, byl jeho život vyplněn těžko přehledným 
podílnictvím na mnoha kabaretiérských a žur
nalistických podnicích; přitom se B. postupně 
profesionalizoval. Za války sloužil u sanitní 
služby v hradčanské vojenské nemocnici, od
tud však byl uvolňován k četným vystoupením 
a 1918 (ještě před skončením války) z armády 
propuštěn. Svou kabaretní dráhu začal 1910 
v Schöblově Etablissement v Praze na Poříčí 
(a to recitací veršů Gellnerových, Šrámkových 
aj.; protože zde už účinkoval F. L. Šmíd, byl 
mu, prý pro jeho hluboký hlas, zvolen pseudo
nym Bass, psaný zprvu s jedním „s“). Po konfe
rování českého programu v Lucerně (1912) za
čal od podzimu 1913 soustavně vystupovat 
s kabaretem Červená sedma (hrál, zpíval, psal 
písňové texty, výstupy a aktovky, také překlá
dal a upravoval cizí šansony a aktovky). V ob

dobí 1916—17 byl ředitelem divadélka Roko
ko, 1918—20 ředitelem Červené sedmy; oženil 
se s herečkou Táňou Krykovou. V Lidových 
novinách (1920—42) prošel takřka všemi rub
rikami, po smrti A. Heinricha (1933) se stal je
jich šéfredaktorem (do 1941). Zároveň působil 
(1926—30) jako šéfredaktor časopisu Světo
zor. Po válce pracoval jako redaktor Svobod
ných novin. Zemřel na srdeční nemoc, zpopel
něn byl ve strašnickém krematoriu v Praze.

Svou uměleckou dráhu začal B. jako kaba- 
retiér, a to jako recitátor, herec, zpěvák a au
tor šansonových a kupletových textů (zhudeb- 
ňovaných nejčastěji K. Ballingem a J. Červe
ným), drobných próz a jednoaktovek; touto 
činností významně přispěl k vyšší literární 
úrovni českého kabaretu. Prvky charakteristic
ké pro B. kabaretní práce zůstaly už trvalými 
rysy celé jeho mnohotvárné literární tvorby: 
glosování aktuálního dění, zábavnost spojená 
s nabádavostí, zaměření na lidové publikum, 
integrované do struktury díla; jeho intenzívní 
zájem o formy lidové zábavy přenesl se poz
ději z kabaretu na cirkus. Kronikářem své do
by byl především v novinách, zejména ve feje
tonech, causeriích a sloupcích (jejich speciální 
odrůdou byla B. novinářská pragensia, viz Po
tulky pražského reportéra), v nichž dovedl ná
paditě uplatnit své encyklopedické a zasvěce
né vědomosti a jimiž osobitě přispěl k rozkvě
tu tzv. školy Lidových novin; textařská činnost 
pokračovala nyní veršovanými komentáři ke 
dni, tzv. rozhlásky. Smysl pro dobový fakt za
vedl B. i k fejetonu historickému {Křižovatka 
u Prašné brány) a ke kronice (Čteni o roce 
osmačtyřicátém s národně uvědomovací funk
cí a s plastickém vystižením atmosféry v před
březnových Cechách), prací Divoký život Ale
xandra Staviského se zařadil mezi zakladatele 
české literatury faktu. Smysl pro humor pro
stoupil dílo E. B. v celém jeho rozsahu, speciál
ně se však uplatnil ve válečných a pováleč
ných humoristických povídkách. Vedle poví
dek čistě zábavných psal B. i satirické povídky, 
v nichž napadal nešvary veřejného života 
a projevy sociální nespravedlnosti ze stanovis
ka přesvědčeného demokrata. Satira mu byla 
prostředkem mravní očisty, proto při zesměš
ňování negativních jevů rád připomínal pozi
tivní vlastnosti hodné následování. Beletrizace 
kladných životních sil, mezi něž počítal hlavně 
vytrvalou činorodost a podnikavost, fortel 
a schopnost vložit do výkonu poezii, rozhled
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po světě a věrnost domovu, vyvrcholila v B. 
prózách posledního období (Cirkus Humberto, 
Lidé z maringotek), bezpochyby z potřeby 
podpořit sebevědomí národa ohrožovaného 
okupanty. Zaměření na široké publikum se zde 
projevilo nejen jako dosud zábavností a tema
tickou zajímavostí, nýbrž především epičností 
vypravěčského typu. Moderního vypravěče 
považoval B. za následovníka někdejšího po- 
hádkáře (už Klapzubova jedenáctka byla 
v podstatě sportovní pohádkou); sám posou
val realitu do pohádkové roviny mocným 
uplatněním fantazie zvláště při modelování 
svých hrdinů, nalézal ideální prozaický druh 
v rámcové novele (podle vzoru pohádkového 
řetězce v Tisíci a jedné noci); podle čtenářova 
očekávání vedl poutavý příběh k happy endu, 
v jazykové rovině akcentoval roli vypravěče 
obecným zhovorněním textu (chtěl psát jazy
kem věrohodným nejen z hlediska čtenáře, ný
brž i z hlediska posluchače).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ali Baba, Big Ben, Ant. 
Hrbek, Josef Kokeš, Jan Louda, Jakub Pastyřík, D. 
Salaba (= J. Lada a E. Bass v Šibeničkách), Fridolín 
Šejnoha; B., B + B ( = E. Bass a F. Bidlo v Právu li
du), D. S., E. B., K + M + B ( = K. Z. Klíma, V. Mixa 
a E. Bass v Lid. novinách), X. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Český artista (od 1910); Humory; Kopřivy (od 1912); 
Letáky (od 1918); Lid. noviny (od 1916); Právo lidu 
(od 1915); Přítomnost (od 1925); Světozor; Svobod
né noviny (od 1945); Sibeničky (od 1918); Večery 
Lid. novin (od 1912). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře: Pegas k drožce připřažený (písňové tex
ty, 1916); Fanynka a jiné humoresky (b. d., 1917); 
Náhrdelník (D 1917); Jak se dělá kabaret (1917); 
Opuštěná (D 1918, podle M. Maureye); Císař a služ
ka (D 1919); Raubíř a kladivo (D 1919); Letohrádek 
Jeho Milosti a 20 jiných povídek z vojny vojenské 
i občanské (1921); Případ čísla 128 a jiné historky 
(1921); Hřích (D 1922, podle A. P. Čechova); Klap
zubova jedenáctka (P pro ml., 1922); Potulky praž
ského reportéra (causerie, 1929, pak částečně v kn. 
Pod kohoutkem svatovítským); To Arbes nenapsal, 
Vrchlický nebásnil... (BB 1930); Šest děvčat Willi- 
amsonových a jiné historky (1930); Holandský dení
ček (FF 1930); Umělci, mecenáši a jiná čeládka 
(anekdoty, 1930); Divoký život Alexandra Staviské- 
ho (lit. faktu, 1934); Čtení o roce osmačtyřicátém 
(kronika, 1. díl, 1940; 1948 bez cenzurních škrtů, ed. 
L. Khás); Cirkus Humberto (R, 2 sv., 1941); Ze začát
ku našich železnic (P pro ml., 1941); Lidé z maringo
tek (PP 1942); Pod kohoutkem svatovítským (cause
rie, 1942); Kázáníčka (FF 1946); — posmrtně: Příběh 
vodníka Pabla (P 1947); Křižovatka u Prašné brány 
(FF 1947, ed. J. Pavel); Letáky (1955, ed. A. Branald);

Rozhlásky (1957, ed. A. Branald). Na lodi za pohád
kou (pohádky, 1957, ed. J. Reitmanová). Mimoto sa
mostatně, formou letáků, byla vydána řada písniček 
s Bassovými texty a několik jeho drobných kabaret- 
ních próz. — Překlady: H. Heine: Německo (1923) 
4- Písně o tvoření (1932); A. France: Perleťová 
schránka (1927, s V. Kúnem); J. Butzbach: U kacířů 
v české zemi (1928); R. Lewinsohn-Morus: Muž 
v přítmí (1931). — Výbory: Prašivá ulice (PP 1949, 
ed. L. Khás); Povídky (1956, ed. A. Branald); Pražské 
a jiné historie (PP 1968, ed. J. Víšková); Kukátko 
(PP, FF 1970, ed. V. Maděra); Postavy a siluety (FF 
1971, ed. V. Maděra). — Souborné vydání: Dílo E. B. 
(Čs. spisovatel 1955 — 63, 8 sv., ed. A. Branald). ■ 
KORESPONDENCE: F. Roubík: E. B. a historie ro
ku 1848 (F. Roubíkoví z 1940-41), ČSPS 1961. ■ 
REDIGOVAL časopisy: Věstník Červené sedmy, Ši- 
beničky (1918 — 20), Světozor (1926 — 30); knižnice: 
Syrinx (1917 — 18; kabaretní texty), Leták (1917 — 19; 
kabaretní písničky), Spisy A. France (1925 —35, s J. 
Zaorálkem). ■

LITERATURA: -t (I. Olbracht): ref. Fanynka a ji
né humoresky, PL 24. 6. 1917; F. Roubík: ref. Čtení 
o roce osmačtyřicátém, ČČH 1940; B. Polán: Cirku
sová epopej E. B. (ref. Cirkus Humberto), LidN 18. 5. 
1941 → Život a slovo (1964); V. Černý: ref. Cirkus 
Humberto, KM 1941; B. Polán: Bassův povídkový 
dodatek k Cirkusu Humberto, LidN 26. 7. 1942 → 
Život a slovo (1946); M. Heřman: O českém jazyku 
a literatuře v Bassových Kázáníčkách, Knihy a čte
náři 1945/46; J. Brunner: E. B. a V. H. Brunner, Kyti
ce 1946; P. Eisner: ref. Kázáníčka, KM 1947; P. To
man ml: E. B. vzpomíná na 28. říjen, Marginálie 
1947; Jos. D. (J. Dostál): ref. Křižovatka u Prašné 
brány, KM 1948; M. Novotný: Padesátka E. B., LitN 
1948; F. Černý: Bassův Cirkus Humberto, in E. B.: 
Cirkus Humberto (1953); A. Branald: Vive la baga- 
telle!, in E. B.: Letáky (1955); L. Khás: Jak se stavěl 
Cirkus Humberto, NZ 1957; J. Sirotková-Víšková: E. 
B., Kulturněpolitický kalendář 1958 (1957); A. Bra
nald: V Bassově klíči, in E. B.: To Arbes nenapsal, 
Vrchlický nebásnil (1958); J. Červený in Červená 
sedma (1959); A. Hájková: Bass — románový epik, 
in E. B.: Cirkus Humberto (1959); F. Všetička: Haji- 
tel amatérismu, Zlatý máj 1961; L. Khás: E. B., Kul
turněpolitický kalendář 1963 (1962); J. Kočí: Basso
vě knize na cestu, in E. B.: Čtení o roce osmačtyřicá
tém (1963); M. Grygar: O všednosti a zázračnosti 
manéže, in E. B.: Lidé z maringotek (1963) + Manéž 
— jeviště světa, in E. B.: Lidé z maringotek (1966); 
Smích Červené sedmy (1981, ed. J. Kazda, J. Kotek).

jo
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Josef Baše
* 31.3. 1850 Jílovice u Dobrušky
† 10. 1. 1899 Hradec Králové

Básník prostých lyrických veršů a obrázků hálkov- 
ského tónu, autor meditativní didaktické nábožen
ské poezie.

Rodiče měli hospodářství v Novém Plesu u Jo
sefova. B. navštěvoval gymnázium v Hradci 
Králové (mat. 1871), kde se spřátelil se spolu
žáky B. Jelínkem a A. Jiráskem, a práva v Pra
ze (1871 —75); vedle Jelínka a Jiráska, s nímž 
načas bydlil v Žitné ulici, se přátelsky stýkal 
s J. Thomayerem a malířem E. K. Liškou. Po 
doktorátu (1890) na Jagellonské univerzitě 
v Krakově odešel jako notářský koncipient do 
Valašského Meziříčí, kde se 1882 oženil a měl 
několik dětí. Koncem 80. let se vrátil do Hrad
ce Králové, zde působil jako advokát, konal 
též osvětové přednášky po venkově. Předčas
ně tragicky zemřel a byl pohřben v Černilově 
u Hradce Králové.

Už jako středoškolský a vysokoškolský stu
dent tiskl B. své literární pokusy v dobových 
literárních a náboženských časopisech, alma
naších a kalendářích (pod vlastním jménem 
i pod pseudonymy). Psal jednak lehké zpěvné 
lyrické i humoristické verše, v nichž se proje
vuje vliv Hálkův, Heydukův a Sládkův, jednak 
náboženskou poezii, vycházející z jeho evan- 
gelictví. Od poloviny 70. let se odmlčel, ale za 
působení ve Valašském Meziříčí vydal rychle 
po sobě tři básnické sbírky pod pseud. Anto- 
nowicz (odvozen pravděpodobně od „an to 
nový člověk“), jež jsou z velké části výběrem 
jeho starší tvorby: Kytice básní a písní obsa
huje verše s náboženskou tematikou psané 
v lumírovském slohu, Siluety verše světského 
obsahu a prosté formy a knížka Otče náš zver- 
šované prosby Otčenáše. Po návratu do Hrad
ce Králové tiskl B. jen ojediněle, hlavně pře
klady z evangelického německého duchovního 
básnictví. Některé jeho básně se ujaly v evan
gelickém církevním zpěvu.

PSEUDONYMY: AI. Terego, J. B. Jilovecký, Josef 
Baše-Antonowicz, E. Antonovicz, E. Antonowicz. I 
PŘÍSPĚVKY m. Čes. študent (1869); Evanjelické lis
ty (od 1887); Evanjelický církevník (1896); Hlasy ze 
Siona (od 1866); Obrazy života (1872 —74); Orloj 
(1870); Paleček (1876); alm. Ruch (1870, pseud. J. B. 

Jilovecký, 1873); Světozor (od 1872); Zábavné listy 
(od 1885). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kytice básní a písní 
(1883); Siluety (BB 1883); Otče náš (BB 1884). ■ KO
RESPONDENCE: K. Hovorka: Dva věrní přátelé 
A. Jiráska (B. Jelínkovi, též společně s A. Jiráskem, 
z 1871—73), Rozhledy po literatuře a umění 1932 → 
Jirásek, Vrchlický, Jelínek (1933). ■

LITERATURA: ■ ref. Siluety: A. F. Tichý (F. 
Dlouhý), Lit. listy 1884; Em. M. (E. Miřiovský), Lumír 
1884; F. Zákrejs, Osvěta 1884; an., Světozor 1884 ■; 
A. Černý: J. B., Světozor 1899; A. Jirásek in Z mých 
pamětí 1 (1913); J. Thomayer in Z pouti životní 
(1920); J. B. Čapek: Dva básníci osamělé větve, 
CMM 1931 → Záření ducha a slova (1948); M. Ba- 
láš: Zapomenutý básník, Nové Valašsko 1980.

os

Josef Baštecký
* 26. 2. 1844 Libiš (Neratovice-L.)
† 13. 3. 1922 Pustá Rybná u Poličky

Evangelický učitel, autor literatury pro děti a mlá
dež, podřízené pedagogickým a náboženským zřete
lům.

Po složení učitelských zkoušek 1862 působil 
jako učitel na evangelické škole ve Velkém 
Újezdu u Mšena; 1873 přesídlil do Prahy, kde 
pracoval v pedagogickém spolku Komenský, 
mj. též jako jeho jednatel, později se věnoval 
i knihkupectví a ve své komisi prodával knihy 
spolku (Čtení prostonárodní, Malá knihovna) 
i knihy náboženské (Českobratrská biblioté
ka). Odpočinek trávil u svého bratra, evange
lického faráře, v Pusté Rybné, kde také zemřel.

1865 vydal B. v Jindřichově Hradci několik 
útlých knížek, které vedle veršů obsahovaly 
i prózy, nejčastěji drobné příhody ze světa zví
řat, směřující k závěrečnému didaktickému 
poučení. Vedle výchovy k poctivosti, pracovi
tosti, poslušnosti a štědrosti se tu zračí i silná 
náboženská tendence, plně převládající ve 
sbírce Zlatá zrnka, která promítá do dětem 
přístupných říkankových veršů jednotlivé zá
sady Nového zákona. Ve sbírce Perličky je ná
boženská výchova spojena se zdůrazněním 
vztahu k přírodě a s výchovou vlasteneckou,
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soustředěnou zejména na tradice boje za po
tlačovanou víru. B. je i pořadatelem zpěvníků 
pro mládež a zpěvníků náboženských. Samo
statně vydal píseň Jubilejní ráno (na hudbu E. 
Vašáka), připomínající sté výročí tolerančního 
patentu.

ŠIFRA: J. B. (Česká rodina). ■ PŘÍSPĚVKY in: Bu- 
dečská zahrada (od 1865); Čes. rodina (od 1875); 
Hlasy ze Siónu (od 1865); Pěstoun (od 1865); Přítel 
dítek (od 1875). ■ KNIŽNĚ. Beletrie (pro ml.): Dá
rek svatovečerní (BB a P b. d., 1865); Dobročinnost 
nejlepší okrasa dítek (BB b. d., 1865); Perly ctnosti 
(BB b. d., 1865); Rozmanitosti k ušlechtění srdce (BB 
a P b. d., 1865); Vínek z kvítků siónských (BB 1866); 
Zlatá zrnka (BB 1869); Perličky čili sbírka popěvků 
a veršů (BB 1873); Jubilejní ráno (píseň, 1881). ■ RE
DIGOVAL časopisy .Česká rodina (1875 — 81), Přítel 
dítek (1874—83); edici pro ml.: Nedělní knihovna 
(1878). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Z jižních Čech 
(nár. a spol. písně, 1865); Sokol (sb. písní, 1871); Lýra 
siónská (sb. kostelních písní, 1871); Dvanáct písní 
školních (zpěvník pro ml., 1878); Deset písní ke slav
nostním výročím (zpěvník kostelních písní, 1878). I

LITERÁTURA: V. Kryšpín in Obraz činnosti lite
rární učitelstva českoslovanského za posledních sto 
let (1885); an.: nekrolog, Naše kniha 1922.

zp

František Baťha
* 17. 3. 1909 Praha

Bibliograf, literární historik, editor.

Zprvu studoval na reálce v Rakovníku (1920 
až 25), potom v Nymburce (mat. 1927). Po do
plňovací maturitě z latiny (1929) studoval na 
pražské filoz. fakultě češtinu a české dějiny 
(doktorát 1938 prací Příspěvky k životu a dílu 
E Turinskéhö). 1934—45 byl zaměstnán v ar
chívu ministerstva vnitra, od 1946 až do od
chodu na odpočinek (1969) v Literárním archí
vu Knihovny NM (pak Literární archív PNP) 
v Praze.

Převážně informativní charakter mají jak B. 
články o Literárním archívu a jeho nových pří
růstcích, tak časopisecké příspěvky z české li
terární historie. V nich se B. obíral postavami 
F. Turinskéhö, F. Šimečka, V. Hálka, F. Šrám
ka aj., v poválečných letech zvláště obdobím 
českého obrozenského divadla (v něm přede

vším postavou V. Tháma). Pro rotaprintovou 
edici Literárního archívu zpracoval B. jugo
slávské, bulharské a ruské materiály uložené 
v archívu a řadu pozůstalostí českých spisova
telů, většinou z 19. století.

ŠIFRY: B, Ba, Fr. Ba. ■ PŘÍSPĚVKY in: Brázda (od 
1941); ČNM (od 1936); Čes. literatura (od 1954); 
Dělnická osvěta (od 1939); Divadelní noviny (od 
1960); Divadlo (od 1958); Hudební rozhledy (od 
1960); Královéhradecko (od 1936); Kult, měsíčník li
toměřického okr. (1979); Lid. demokracie (od 1957); 
Lid. kultura (od 1940); Listy filologické (od 1936)'; 
Lit. noviny (od 1958); Nár. listy (od 1938); Ročenka 
Univerzitní knihovny (od 1959); Sborník Nár. muzea 
(od 1959); Slovesná věda (od 1952); Socialistický 
směr (od 1937); Svobodné slovo (od 1957); Var (od 
1951); Venkov (od 1937); Věstník Muzejního spolku 
města Rakovníka (od 1939). ■ KNIŽNĚ. Bibliogra
fické soupisy: Jugoslavica v Literárním archívu Nár. 
muzea v Praze (1957, doplněk 1962); Seznam literár
ních pozůstalostí a korespondencí v Literárním ar
chívu Nár. muzea (1958); Bulgarica v Literárním ar
chívu Nár. muzea v Praze (1958); Rossica v Literár
ním archívu Nár. muzea (1962); Fráňa Šrámek. Sou
pis článků o jeho životě a díle (1976, doplněk 1977). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: F. Šimeček: Dejte mi 
v ruku břitký meč! (výbor, 1954); V. Hálek: Dopisy 
1849 — 74 (1963); Á. Jirásek: Dopisy 1871 —1927 
(1965). ■

LITERATURA: V. Forst: Dopisy A. Jiráska, ČLit 
1965; J. Loužil: Dr. F. B. šedesátiletý, Glosy ze Stra
hova 1969, č. 9—10; J. Wagner: Šedesát pět let 
PhDr. F. B., Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1974, č. 
3 — 5; vl. (Š. Vlašín): Šrámkovská bibliografie, Tvor
ba 1977, č. 36.

Pb

Otakar Batlička
* 12. 3. 1895 Praha
† 13. 2. 1942 koncentrační tábor Mauthausen

Autor dobrodružných povídek pro mládež situova
ných do exotického prostředí.

Syn úředníka; v dětství mu zemřela matka. 
1906 začal studovat na gymnáziu, ale po třech 
letech utekl z domova do Argentiny, kde se 
zúčastnil výpravy do pralesa při vyměřování 
trasy pro železnici. Během devíti let procesto-
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Baudyšová
val téměř celý svět (Jižní Ameriku, Austrálii, 
Čínu, Evropu) a živil se v různých povoláních: 
jako plavčík, kormidelník, telegrafista, boxer, 
zlatokop, rybář, obchodník, policista v Šang- 
haji, honák na ovčích farmách, řidič metra atd. 
1918 se vrátil do vlasti, do Prahy, kde nastou
pil úřednické místo u Elektrických podniků. 
Záhy však podnikl novou cestu kolem světa. 
Po návratu (1920) byl nočním hlídačem, prů
vodcem cizinců, průvodčím a řidičem tramvaje 
atd. Založil také boxerskou školu a 1930 zahá
jil bezplatné kursy radiotelegrafie pro mládež. 
Ovládal řadu cizích jazyků (anglicky, němec
ky, francouzský, Španělsky, portugalský, indi
ánskou řeč guaraní, severské jazyky). Byl také 
vynikajícím střelcem. Za okupace byl jako te
legrafista (patřil mezi první československé 
radioamatéry) zapojen do protifašistického 
odboje (člen skupiny Obrana národa Východ). 
Po zatčení 1941 byl vězněn na Pankráci, v Te
rezíně a nakonec v Mauthausenu, kde zahynul, 
údajně „zastřelen na útěku“.

B. psal pro mládež typické short stories — 
krátké povídky postavené obvykle na jediné 
příhodě a jdoucí přímou cestou k vtipné poin
tě (někdy dvojnásobné). Bohatý látkový zdroj 
poskytly autorově próze jeho vlastní zážitky 
z toulek po světě, osobní přízvuk má i výraz 
světoběžnického stesku po domově. Dobro
družství ukázal B. jako součást existenčního 
zápasu a z jeho tragického rubu. Napínavému 
ději v exotickém prostředí dával výchovné vy
znění tím, že kladl důraz na kladné charakte
rové vlastnosti svých hrdinů: na upřímné 
a čestné jednání, mužnou odvahu, vědomí soli
darity a touhu po spravedlnosti.

PŘÍSPĚVKY in: Mladý hlasatel (1938-41); - po
smrtně (většinou v úpravě B. Jirka): Sedmička pio
nýrů (1971 — 73); Abc mladých techniků a přírodo
vědců (1972). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Rájem i peklem 
(R pro ml., 1940; 1969 upr. B. Jírek); — posmrtně: 
Na vlně 57 metrů (PP pro ml., 1965, usp. a upr. B. Jí
rek; rozšiř, vyd. 1968); Tábor ztracených (PP pro ml.,. 
1970, usp. a upr. B. Jírek). — Výbor: Tanec na stožá
ru (PP 1979, usp. B. Jírek). ■

LITERATURA: B. Jírek, P. Sadecký: Trampoty 
dobrodružství na cestě světem, in O. B.: Na vlně 57 
metrů (1965); ■ ref. Na vlně 57 metrů: or., Kult, tvor
ba 16. 9. 1965; gs: Skelety dobrodružství, Rovnost 
13. 10. 1965; Z. K. Slabý: Dobrodružné prózy, Čer
vený květ 1965, č. 10; J. Opelík, Návrat O. B., LitN 
1965, č. 42; Z. Pírek: Před třiceti lety, Zlatý máj 1969 
■ ; B. Jírek in O. B.: Tanec na stožáru (1979).

sb

Libuše Baudyšová
* 9. 2. 1877 Poděbrady
† 27. 4. 1954 Praha

Prozatérka a dramatička, překladatelka z ruštiny 
a slovenštiny.

Roz. Zadinová, narodila se v rodině advokáta. 
Po studiích na Vyšší dívčí škole v Praze se 
provdala za soudního úředníka a žila s rodi
nou v Hradci Králové. Zde pracovala v sociál
ní oblasti jako tajemnice sociální péče a člen
ka městské rady. Po ovdovění se vrátila do 
Poděbrad a žila v jedné domácnosti se svým 
bratrem JUDr. Milanem Zadinou (zahynul 
v koncentračním táboře Buchenwald). Pohřbe
na byla v Poděbradech.

Prozaické dílo B. tvoří dva typy realistic
kých románů: kronikářský obraz individua 
prožívajícího bezprostředně nebo zprostřed
kovaně události, jež výrazně poznamenávají 
historii národního společenství, a obraz kon
fliktů etických a náboženských krizí jedince. 
Jedna část díla vychází tedy z tradice prózy, 
v níž se vnější události prolínají s privátními 
osudy, druhá buduje na tradici prózy psycho
logické a mravně nabádavé. V románové te
tralogii z Polabí Jányšové zachytila B. historii 
českého měšťanského rodu na pozadí veřejné
ho života od 60. let 19. stol, až do vytvoření sa
mostatného státu. Jednotlivé postavy jsou vy
kresleny podle reakcí na významné události, 
historické přelomy a dobové zápasy. Těsný 
vztah k dokumentům a historické literatuře je 
patrný i v románu Červánky svobody, parafrá
zujícím události ze života B. Němcové, V. B. 
Nebeského, L. Štúra, J. M. Hurbana aj.; histo
rický rámec je dán 40. léty a zvláště dobou 
pražské revoluce 1848 a tehdejšími událostmi 
na Slovensku. Bohatá fabule je příznačná i pro 
romány mravoličné, v nichž bývá obvykle 
ústřední postavou žena hledající své místo 
v manželství, rodině i společnosti. Mravní i ci
tové konflikty jsou zde traktovány v závislosti 
na tradici realistické prózy, kterou autorka 
spíše rozšiřuje o nové náměty (podrobné vy
kreslení maloměsta), než prohlubuje v rovině 
psychologické. Snaha o smírné řešení vnáší do 
díla sentimentální soucit a shovívavost.

PSEUDONYMY: Olga Maryšková, Rose Marie. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1920); Čas (1910); Květy

159



Baudyšová

(1908); Lid. noviny (1926); Nár. osvobození (1926); 
Pramen (1920); Pražský ilustrovaný zpravodaj. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Život ženy (R 1916, pseud. Olga 
Maryšková); Jányšové (R 1919, 1. díl cyklu); Kvasící 
mládí (R 1920, 2. díl); Soumrak (R 1921, 3. díl); Paní 
Božena (R 1923); Ztracená (R 1923); Vyšší než láska, 
vyšší než štěstí (R 1924); Jitřenka (R 1925, 4. díl); 
Právo (P 1925, D 1927); Převraty (R 1927); Slečna 
Olga (R 1928); Bouře (D 1930); Lež (D 1932); Čer
vánky svobody (R 1932); Krásné je býti ženou (R 
1934, pseud. Rose Marie); Domov (R 1936); Starý 
dům (R 1939); Matka (R 1940). — Překlady: A. I. 
Kuprin: Moloch (1910) + Tři povídky (1910); A. 
Verbickaja: Klíče ku štěstí (1910); J. N. Čirikov: Ro
dina (1922); L. Nádaši: Adam Šangala (1925). I

LITERATURA: ■ ref. Jányšové: A. Novák, Ven
kov 31. 12. 1919; Z. Hásková, Cesta 1919/20; Kaz. (F. 
S. Procházka), Zvon 1919/20 ■;■ ref. Kvasící mládí: 
O. Šimek, LidN 21. 11. 1920; A. Novák, Venkov 28. 
12. 1920; J. O. Novotný, Cesta 1920/21; -btk (V. Brt- 
ník), Zvon 1920/21 ■;■ ref. Paní Božena: V. Brtník, 
Topičův sborník 1922/23; Meisnar, Nové Čechy 
1922/23; K. Hikl, Naše doba 1923/24 ■;■ ref. Ztra
cená: J. O. Novotný, Cesta 1923/24; -vb- (V. Brtník), 
Zvon 1923/24 + Topičův sborník 1923/24; K. (F. V. 
Krejčí), PL 6. 1. 1924 ■;■ ref. Vyšší než láska, vyšší 
než štěstí: J. Krecar, Moderní revue 1923/24; V. Brt
ník, Zvon 1923/24; Skapino, LidN 19. 3. 1924; K. 
Bednář, NŘ 1924; J. O. Novotný, PL 21. 9. 1924; dr. 
V. N. (Novák), Nové Čechy 1924/25 ■;■ ref. Jitřen
ka: -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 1924/25; -vbt- (V. 
Brtník), Topičův sborník 1924/25; drv., NO 2. 6. 
1925; A. N. (Novák), LidN 8. 7. 1925; V. Brtník, Ven
kov 25. 3. 1925 ■;■ ref. Slečna Olga: V. Brtník, Ven
kov 4. 10. 1928; K. Hikl, Naše doba 1928/29 ■;■ ref. 
Červánky svobody: zsl (A. Novák), LidN 27. 7. 1932; 
vr. (V. Ryba), PL 31. 7. 1932; n. (M. Novotný), Roz
hledy 1932; ach. (V. Prach), Čes. osvěta 1932/33; drb. 
(V. Brtník), Zvon 1932/33 ■;■ ref. Domov: A. N. 
(Novák), LidN 28. 6. 1936; Kc. (J. Kunc), Rozhledy 
1936 ■;■ k 60. nar., an.: L. B., známá spisovatelka, 
LidN 8. 2. 1937; an., Spisovatelka L. B., PL 9. 2. 1937 
■ ref. Starý dům: sš., LitN 1939; A. N. (Novák), 
LidN 16. 7. 1939; drb. (V. Brtník), Zvon 1939/40 
ref. Matka: -Č-, Čteme 1939/40; drb. (V. Brtník), 
Zvon 1939/40; B. Slavík, LidN 20. 5. 1940; J. V. S. 
(Sedlák), Venkov 11. 4. 1940 ■; F. H. (Hampl): L. B., 
Práce 9. 2. 1947; A. Auředníčková: Setkání v Podě
bradech, LidN 18. 9. 1948.

zt

Jiří Baum
* 20. 9. 1900 Praha
† 30. 6. 1944 Varšava

Zoolog; autor cestopisných knih.

V Praze studoval obch. akademii (do 1920) 
a soukromě gymnázium (mat. 1920), od 1922 
na UK přírodní vědy (doktorát 1928). Poté se 
stal honorárním asistentem Národního muzea 
v Praze. Specializoval se na arachnologii a or- 
nitologii. Za vědeckými účely podnikl v letech 
1921—39 řadu cest. 1921—22 projel, s podpo
rou stipendia Českoamerické společnosti 
v Chicagu, na kole a v autě USA, 1923 navští
vil Brazílii. 1927 odejel s botanikem A. Pilátem 
do západní Afriky, 1929 cestoval po Malajsku 
a 1930 byl s výpravou NM v Tunisu a v Alžíru. 
1931 projel v osobním automobilu se socha
řem F. Foitem napříč Afrikou. Potom cestoval 
po Finsku a Laponsku (1933), Španělsku 
(1934), Austrálii, Japonsku a Kalifornii (1934 
až 35) a po Jižní Africe (1938—39) spolu se 
svou ženou Růženou Fikejzlovou (nar. 1900), 
rovněž autorkou cestopisů (knižně Austrálie 
očima ženy a Japonsko očima ženy, obojí 
1941; časop. přisp, od 1933). Z poslední cesty 
se vrátil těsně před okupací 13. března 1939. 
Pro aktivní účast v odboji byl 10. 6. 1943 zat
čen, vězněn v Praze, v Malé pevnosti v Terezí
ně, v Osvětimi a ve Varšavě, kde zahynul v ži
dovském ghettu (prohlášen za mrtvého k 30. 6. 
1944).

B. literární tvorba se opírá o zážitky z cest 
a o hluboké poznání života lidí i přírody v ob
lastech, které procestoval. Řada základních 
cestopisných knih je věcným, zároveň však 
poutavým vyprávěním, snažícím se podat čte
náři vedle zajímavých poznatků i názornou 
představu o činnosti novodobého cestovatele 
a přírodovědce {Africkou divočinou, Okolo ze
měkoule autem a lodí). Čtenářskou přitažli
vost mají však i rozsáhlé studie o cestovateli 
E. Holubovi {Holub a Mašukulumbové), popu
lárně vědecká práce o některých afrických zví
řatech {Stepí a pralesem) a shrnutí historické
ho a folklórního materiálu z havajské oblasti, 
doplněného osobními zkušenostmi {Havaj 
včera a dnes). O fabulovanou prózu se B. po
kusil v jednoduchých cestopisných příbězích 
pro mládež {Dobrodružná cesta malého čer-
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nocha, K neznámým břehům Brazílie). Ojedi
nělý je překlad malajského vyprávění o lido
vém chytrákovi (Pa Belalang), který vznikl při 
studiu Malajců a jejich kultury. Rozsáhlá byla 
B. činnost přednášková a žurnalistická (psal 
do nejrůznějších novin a časopisů, většinou 
o drobných příhodách z cest).

PŘÍSPĚVKY in: A-Zet; ČNM; Čes. slovo; Lid. novi
ny; Mladý svět; Nár. práce; Naší přírodou; Pestrý 
týden; Právo lidu; Radioamatér; Radiožurnál; Sbor
ník Čs. společnosti zeměpisné; Širým světem; Ven
kov; Vesmír; Věda a život; Věda přírodní; Zvon. ■ 
KNIŽNĚ. Cestopisy: Africkou divočinou (P 1933); 
Dobrodružná cesta malého černocha (P pro ml., 
1935); Na březích Indického oceánu. Malajsko, 
Siam, Jáva a Cejlon (P 1936); Okolo zeměkoule au
tem a lodí (P 1937, 1956 s tit. Kolem zeměkoule); 
Toulky po USA (P 1939); K neznámým břehům Bra
zílie (P pro ml., 1939); Abdalova dobrodružná cesta 
(P pro ml., 1940, pod jm. R. Baumová); V zemi slonů 
a lvů (P 1940); V tropech u Guinejského zálivu (P 
1941); — posmrtně: Stepí a pralesem (PP 1945); Ha
vaj včera a dnes (P 1947, 1958 s tit. Havaj); Zlato na 
Nové Guineji (P 1954); Holub a Mašukulumbové (P 
1955); Ptactvo Velké Prahy (P 1955). — Překlad: Pa 
Belalang (1930). — Ostatní práce: V říši pavouků 
(1938); Na daleké cesty (příručka pro vystěhovalce 
a cestovatele, 1939); Jak poznám naše zvířata (2 sv., 
1939, s O. Štěpánkem). ■

LITERATURA: V. Mussik: Rok v zemích Buddhy 
a Bílého slona, Venkov 21. 1. 1930; ■ ref. Africkou 
divočinou: A. E. (Ederer), Čin 1934; B. (E. Bass), 
LidN 29.10.1934 ■; M. Jakerlová: V domě na koleč
kách do Austrálie, Večerník PL 29. 12. 1934; O. Oli
va: ref. Na březích Indického oceánu, Střední škola 
1936; ru: ref. Okolo zeměkoule autem a lodí, LidN
18. 4. 1938 + ref. V říši pavouků, LidN 6. 6. 1938; 
mp. (M. Pelant): ref. Toulky po USA, Čteme 
1939/40; F. Křelina: ref. V zemi slonů a lvů, Venkov
19. 12. 1940; ■ nekrology: V. Novák, Věstník zoolo
gické společnosti 1945/46; O. Štěpánek, ČNM 1946; 
J. Mařan, Sborník Čs. společnosti zeměpisné 1946 ■; 
A. Pfeffer in J. B.: Havaj včera a dnes (1947, zálož
ka); R. Fikejzlová-Baumová in J. B.: Holub a Mašu
kulumbové (1955); J. Kunský in Čeští cestovatelé 
2 (1961).

dh

Bohumil Bauše
* 17. 2. 1845 Hradec Králové
† 14. 11. 1924 Praha

Autor populárně naučných a odborných prací z pří
rodovědné oblasti.

Po příslušných studiích se stal středoškolským 
profesorem přírodních věd. Nejprve působil 
v Jindřichově Hradci, potom v Německém 
(Havlíčkově) Brodě, v Táboře a od 80. let 
v Praze, kde spolupracoval s V. Náprstkem. 
1905 odešel jako gymnazijní profesor a školní 
rada na odpočinek. Až do konce života byl li
terárně a organizačně činný (např. ve spolku 
Máj; podílel se na Ottově Slovníku naučném 
aj.). — Byl znalcem klasického umění a ovlá
dal několik cizích jazyků.

V literatuře se B. uplatnil především jako 
přírodovědný propagátor. Snažil se přiblížit 
— zejména mládeži — přístupnou formou 
a zasvěceným výkladem přírodní jevy a sou
dobé poznatky o nich a vypěstovat u svých 
čtenářů cit a smysl pro dění v přírodě. Stal se 
spoluzakladatelem českého přírodovědného 
fejetonu; v něm, podobně jako v B. esejích 
a polovědeckých causeriích, stylově poplat
ných literárnímu úzu konce 19. stol., dominuje 
nauková a výchovná funkce nad uměleckým 
ztvárněním. Překládal především z angličtiny, 
francouzštiny a němčiny.

ŠIFRA: B. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (od
1901) ; Čas; ČČM (od 1907); Čes. osvěta (od 1916); 
Čes. noviny (od 1880); Čes. lid; Deylův Obzor; Jarý 
věk (od 1885); Kalendář Malého čtenáře na škol, rok 
1907/08; Květy (od 1907); Lumír (od 1886); Máj (od
1902) ; Malý čtenář (od 1888); Nár. listy (od 1902); 
Nár. politika; Osvěta (od 1903); Politik; alm. Potštýn 
(1897); Prager Revue; Pražské hospodářské noviny; 
Program 2. vyššího gymnázia novoměstského; Pro
gram gymnázia táborského (1874); Ruch; Sborník 
společnosti Jaroslava Vrchlického (1918);. Setba 
(příl. Čes. slova); Světozor (od 1886); Šimáčkův 
Ctyřlístek; Topičův sborník (od 1917); Týden svě
tem; Venkov (od 1917); Vesmír; Zdravotnictví; Zlatá 
Praha (od 1885); Zvířena; Zvon (od 1902); Živa. ■ 
KNIŽNĚ. Populárně naučné práce: Čtvero ročních 
časů (1893); Putování říší rostlinstva (1894); Ilustro
vaný přírodopis všech tří říší (1894); Volné listy 
z knihy přírody (1895); Pohledy do dílny přírody 
(1897); Ze světa zvířat (1900); Matka Země (b. d., 
1902); Moře a jeho tvorstvo (1904); Veselé chvíle 
v zoologické zahradě (1906); Člověk a živočišstvo
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(1907); K neznámým břehům (1907J; Život a cesty 
dra Emila Holuba (cestopis, 1907); Říše věčného le
du (1909); V jařmu a ve volnosti (1909); Mořem 
i pevninou (1909); Pohledy do říše živočišné (1910); 
Ze zápisků přírodozpytce (1910); Dary moře (1916); 
Vojna a mír v přírodě (1921); Den a noc v přírodě 
(1922); Kultura a příroda (1922); Život a vzdělání 
(1922); Za domovem (Vlastivěda československá, 1. 
1923, s K. Rožkem a A. Wenigem, 2. 1924, s K. Rož
kem, A. Wenigem a H. Sedláčkem); Příroda tvořivá 
(1924). — Překlady a volné úpravy: A. Good: Zá
bavná věda (1892); E. Brightwen: Láska za svobodu 
(b. d., 1897); A. Giberne: Hlubiny moře a co o nich 
víme (1903); J. Michelet: Pták (1905); W. Bölsche: 
Tajemství přírody (1912); J. H. Fabre; Život a zvyky 
hmyzu (1912) + Z pamětí hmyzovědce (1914); G. B. 
Savigny: Zábavy vědecké (1918). — Z odborných 
prací: Skály prachovské (1886); O původu savců 
(1889); Drůbež (1897); Přírodopis v obrazech (1901); 
Včela, její stavba a vnitřní ústrojnost (1902); Anato
mický atlas koně a krávy (1903); Pes (b. d., 1904); 
Boj člověka proti škůdcům a ničitelům živočišným 
v domácnosti, sadě, zahradě, na poli a v lese (b. d., 
1905); Herbář (4. vyd. 1909); Vývoj života na naší 
zemi (1910); Kanibalismus matek zvířecích (b. d.). ■ 
REDIGOVAL časopis: Deylův Obzor (1917/18, s J. 
Deylem); sborníky: Památník k 70. narozeninám 
prof. dr. A. Friče (1902), Řivnáčův průvodce po Krá
lovství českém (1882, s jinými). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Památník 2. sjezdu lékařů a přírodo- 
zpytců v Praze (1882); E. S. Vráz: Z cest (1897); A. E. 
Brehm, Život zvířat (4 sv., 1902 — 07). I

LITERATURA; -ý: B. B., Zlatá Praha 1905; Prof. 
B. B., Máj 1905; ■ nekrology: A. N. (Novák), LidN 
15. 11. 1924; NO 15. 11. 1924; O. Pospíšil, Úhor 1924; 
W (A. Wenig), Topičův sborník 1924 ■.

sb

Tomáš Bavorovský
† září 1562 Plzeň

Autor náboženských spisů, zvláště kazatelské prózy.

Pocházel asi z Bavorova u Prachatic (psal se 
též Bavorinus, Bavorovinus), 1546—52 byl fa
rářem v Plzni, kde dosáhl obliby pro svá nabá
davá i společensky odvážná kázání v katolicky 
reformním směru. Stal se kanovníkem u Sv. 
Víta v Praze, 1555 byl zvolen děkanem kapitu

ly a působil i jako kazatel při dvoře Viléma 
z Rožmberka na Krumlově. Kromě toho za
stával i úřad bechyňského arcijáhna (předsta
veného duchovenstva jednoho z obvodů, které 
se v podstatě kryly s tehdejšími kraji). 1561 se 
kapitulního děkanství ze zdravotních důvodů 
vzdal a vrátil se do Plzně, kde prožil poslední 
rok života.

Jako autor tištěných sbírek kázání na sebe 
upozornil zejména cyklem 13 projevů o poká
ní, které přednesl v Plzni 1551 (vyd. 1552). 
Hlavním jeho dílem je sbírka Postila česká, 
dedikovaná V. z Rožmberka, který ji dal vlast
ním nákladem a ve skvostné úpravě vytisk
nout. Všechny kazatelské projevy T. B. jsou dí
la původní, vycházející z konkrétních poměrů 
a potřeb tehdejší české společnosti a také k ní 
zaměřené. Nevšímají si jen lidských poklesků 
v kazatelské próze obvykle stíhaných, ale vy
týkají i zanedbávání výchovy dětí, odvažují se 
tvrdě odsuzovat vrchnosti pro odírání a útisk 
poddaných a nezastavují se ani před veřejnou 
kritikou soudobého duchovenstva, které 
v obavě, aby nevyšla najevo jeho vlastní ne
vzdělanost, brání lidu v četbě náboženských 
spisů, zejména bible v národním jazyce. V do
bovém duchu nejsou sice kázání T. B. prosta 
výpadů proti nekatolíkům, ale český utrakvis
mus je zde plně respektován. Po formální 
stránce se kázání význačují přehlednou vý
stavbou i čistotou jazyka a obecnou srozumi
telností při pečlivém výběru stylistických pro
středků. Patří proto k nej lepším dílům kazatel
ské prózy své doby. Navíc jsou i zdrojem čas
to jedinečných kulturněhistorických poznatků. 
— K dílu T. B. se vracela ještě doba obrozen- 
ská, např. F. V. Hek adresně aktualizoval pod 
názvem Veliký pátek (1820) část jeho Postily.

KNIŽNĚ: Kázání o svátém pokání (1552); O umu
čení ... Ježíše Krista... pobožné rozjímání (Prostě
jov 1552); Postila česká (Olomouc 1557); Zrcadlo ... 
věčného a blahoslaveného života... (1561). I EDI
CE: Veliký pátek (1822, část B. Postily v novoč. 
úpravě, ed. J. V. P. Dittrich). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 004-1 007. ■ LI
TERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); J. V. No
vák: Kulturně historická stránka Postily B., Sb. hist. 
3, 1885; J. Jakubec: F. VI. Heká Veliký pátek, Sb. fi- 
lol. 7, 1922.

ep
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František Bayer
* 29. 3. 1853 Rožnov pod Radhoštěm
† 12. 9. 1925 Přerov

Sběratel a vydavatel valašských lidových písní, po
hádek a pověstí, autor literárně dějepisných příru
ček, pedagogických a místopisných prací.

Pocházel z rodiny barvířského mistra a rož
novského měšťana. Vychodil obecnou školu 
v rodišti, pak německou piaristickou hlavní 
školu v Staré Vodě (u Bruntálu) a německé 
nižší gymnázium v Příboře; odtud odešel na 
Slovanské gymnázium v Olomouci, kde v něm 
podnítil národní uvědomění a literární snahy 
prof. J. Havelka. Když B. onemocněl tuberku
lózou, vrátil se domů, vyučil se u otce řemeslu 
a vypomáhal v kancelářských pracích na rož
novské radnici. 1874 přijal v Rožnově místo 
výpomocného učitele, a když složil učitelské 
zkoušky, působil 1875 —78 na matiční škole 
v Olomouci a 1878 —79 na měšťanské škole 
v Hlinsku. Pro nemoc se musel místa načas 
vzdát; pak vyučoval na školách ve Viganticích 
u Rožnova (1880—81) a v Jeříně (obec Černá) 
u Velkého Meziříčí (od 1881). Od 1886 do od
chodu na odpočinek působil jako odborný uči
tel na měšťanské škole v Přerově, kde žil až do 
své smrti. Během své učitelské dráhy se aktiv
ně zúčastňoval práce v učitelských organiza
cích.

F. B. začal svou literární, odbornou a osvě
tovou činnost sbírkami písní, pohádek a po
věstí rodného kraje, a pokračoval tak v sběra
telském působení F. Sušila a B. M. Kuldy. 
Shromáždil i početný dialektologický materiál 
(pro slovník J. Ranka), doklady místních tradic 
a zvyků, přispíval do folkloristických sbírek 
spolku Slavia. Později se jeho zájem obrátil 
k literatuře, literárnímu dějepisu, pedagogice 
a místopisu. Je spoluautorem knížky o Havlíč
kově učiteli A. Línkovi, napsal přehled dějin 
české literatury, obsahující cenný životopisný 
materiál, vydal několik místopisných příruček 
o Rožnově a Přerově. Krátkou dobu 
(1876 —78) řídil olomouckou literární revui 
Koleda, jíž se snažil vtisknout vlastenecký 
a slovanský program a pro niž vedle morav
ských autorů získal ke spolupráci i A. Jiráska, 
V. B. Třebízského, I. Herrmanna, J. Kvapila, F. 
Heritesa aj. Založil a řídil některé beletristické 
a hlavně pedagogické časopisy a knižnice. Při

spíval do mnoha časopisů a zasloužil se o za
kládání vesnických knihoven na rodném Va- 
lašsku a na přilehlém západním Slovensku. 
Usiloval o založení národopisného muzea 
v Rožnově a byl důvěrníkem pro Rožnovsko 
a Přerovsko při přípravách Národopisné vý
stavy českoslovanské v Praze (1895).

ŠIFRA: Bay. ■ PŘÍSPĚVKY in: Beseda; Beseda uči
telská (od 1879); Časopis Matice moravské (od
1875) ; Ces. škola; Čes. lid (1903, 1929); Hlídka lite
rární (od 1888); Jarý věk (od 1883); Koleda (od
1876) ; Komenský; Lid. noviny (1921); Lit. listy (od 
1883); Lit. obzor (od 1882); Malý čtenář (od 1919); 
Národ a škola; Nár. listy; Našinec; Obrazy života; 
Paleček; Světozor (od 1873); Švanda dudák (od 
1885); Urbánkův věstník bibliografický p880); Ves
na (od 1883); Zlatá Praha (od 1884); Ženské listy 
(1874). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Radhošť (sbírka lid. písní, 1874); Valašské národní 
pohádky a pověsti z okolí rožnovského (2 sv., Kro
měříž 1874); Valašské národní pohádky (výbor, 
1875); Stručné dějiny literatury české (Olomouc 
1878); Antonín Línek, učitel Karla Havlíčka (1879, 
s Č. Růžičkou); Stručné životopisy českých spisova
telů v 2.—8. čítance obsažených (1883); Fr. Palacké- 
ho loučení s rodnou Moravěnkou r. 1873 (1898, s F. 
Koželuhou); Zaškeřma sa! Humoresky, švandy, vti
py (Přerov 1918). — Ostatní práce: Rožnov, léčebné 
místo na moravském Valašsku (1877); Přerovsko 
(1893); Prof. Fr. Oščádal (životopis, 1902); Bayerův 
ilustrovaný průvodce Přerovem (1904); Hejtmanství 
přerovské (1908, s A. Březinou). ■ REDIGOVAL ča
sopisy: Koleda (1876—78, s J. Večeřou), Komenský 
(1879); sborník: Jubilejní almanach českého učitel
stva na Moravě a ve Slezsku na oslavu tisíciletého 
jubilea úmrtí sv. Metoděje (1885); knižnice: Morav
ská bibliotéka (1882 — 86), Slavín učitelský (1885), Bi
bliotéka pedagogická klasiků českých i cizích 
(1885—89, zde 1886 pedagogické spisy Komenského 
ve 4 sv.), Bayerova moravská knihovna pro náš lid 
(Třebíč 1889), Sbírka znamenitých děl pedagogic
kých (Přerov 1895, s V. Šálkem). ■

LITERATURA: V. Kryšpín in Obraz činnosti lite
rární učitelstva českoslovanského za posledních sto 
let (1885); A. Vrzal: Stručné životopisy spisovatelů, 
Hlídka literární 1887; M. Hýsek in Literární Morava 
(1911); R. Fischer in Olomoucký památník 
1848—1918 (1938); B. Slavík in Písemnictví na mo
ravském Valašsku (1947).

os

163



Beatus igitur

Beatus igitur Procopius viz in Fuit ita- 
que beatus abbas Procopius

Edvard Beaufort
Působnost 1880—1949

Přední pražské nakladatelství, polygrafický závod, 
knihkupectví, antikvariát a komisionářství.

Zakladatel firmy E. B. (* 31. 5. 1860 Lobeč 
u Nelahozevsi, † 14. 6. 1941 Praha) byl vyuče
ným sazečem. Pracoval v tiskárnách v Saraje
vu, Čes. Budějovicích a Písku. 1884 koupil od
A. Tůmy knihtiskárnu Slavii v Myslíkově ul. 
Zpočátku tiskl publikace realistické strany (mj. 
Čas), později, když jako jeden z prvních kou
pil rotačku, i dalších politických stran. Začaly 
zde: Cep, České slovo, Napravo, Národní no
viny, Právo lidu, Samostatnost, Tribuna, Ven
kov aj. Současně se E. B. věnoval činnosti na
kladatelské; úspěch mu zajistily laciné knižni
ce pro lid. V krátké době jeho podnik vyrostl 
ve velký grafický a nakladatelský závod. 1900 
zde vyšla první česká kniha sázená na sázecím 
stroji (překlad Dostojevského Běsů). 1903 za
ložil E. B. spolu s E. Grégrem, J. Ottou, J. 
Scheinerem a A. Wiesnerem první českou slé
várnu písma, kterou jako předseda celá deseti
letí řídil. 1908 snížil současně s nakladatelem
B. Kočím prodejní ceny knih na haléřové hod
noty. Spolu s pražským velkoobchodníkem 
papírem J. Urbanem a rokycanským knihtiska
řem J. B. Zápotočným založil v listopadu 1910 
Lidové nakladatelství, s. s r. o., které koupilo 
nakladatelství B. Kočího a rozvíjelo činnost 
do 1912, kdy se stal jeho jediným majitelem E. 
B. Původní závod přemístil z Myslíkovy do 
Jungmannovy ul., kde koupil 1890 dům čp. 26, 
zvaný U Komárků, a dům čp. 27, zvaný Lukav- 
ský; na jejich místě záhy postavil pro svůj 
podnik nový objekt, značený Jungmannova 22 
(dnes Jungmannova 15). Později získal vedlejší 
dům čp. 25, zvaný U bílého páva, v němž ote
vřel knihkupectví a později i obrazovou gale

rii. Před první světovou válkou byl E. B. místo
předsedou Říšského svazu knihtiskařů ve Víd
ni a předsedou Zemské jednoty knihtiskařů 
v Praze; po válce předsedou Syndikátu vyda
vatelů denních listů a předsedou Komise pro 
hospodaření papírem. 1925 se stali veřejnými 
společníky firmy synové Eduard (Eda, * 20. 4. 
1891 Praha, † 22. 11. 1973 Praha) a Jiří (* 26. 8. 
1895 Koleč, † 7. 11. 1976 Praha); Eduard se vě
noval nakladatelství a Jiří tiskárně. 11. 2. 1931 
byla firma změněna na Ed. Beaufort, podniky 
grafické a nakladatelské, a. s., jejímiž hlavními 
vlastníky byli otec, oba synové a dcery Aloisie 
a Věra. V říjnu 1945 byla do firmy dosazena 
národní správa; 1949 byl podnik znárodněn 
a začleněn do Státní tiskárny, závod 3, jenž je 
umístěn v témže domě. Eduard B. ml. založil 
1946 nové nakladatelství na Zbraslavi, které 
1948 zaniklo.

Nakladatelská činnost E. B. věnovaná krás
né literatuře má dvě rozdílná období, jež od
děluje první světová válka. Před ní se věnoval 
E. B. především vydávání laciných knižnic. 
Nejpopulárnější, Přítel domoviny, kterou pře
vzal v 2. ročníku od nakladatelů Grunda 
a Svatoše, přinášela především českou původ
ní tvorbu, jež byla později střídána s literatu
rou překladovou, zvi. ruskou, polskou a jiho- 
slovanskou (F. J. Andrlík, J. Arbes, L. Archleb, 
V. Beneš Třebízský, Popelka Biliánová, B. 
Brodský, A. Dostál, I. Geisslová, K. Herloš, S. 
Hurban Vajanský, J. F. Karas, J. D. Konrád, R. 
J. Kronbauer, E. Ludvík, V. Lužická, T. Nová
ková, J. Osten, S. Podlipská, G. Preissová, J. 
Svátek, K. Světlá, K. Škába, J. K. Šlejhar, A. B. 
Šťastný, J. Štolba, J. Žemla, A. Žalud aj.; z ci- 
zích D. Bulgakovski, E. G. Bulwer-Lytton, A. 
P. Čechov, G. Danilevskij, F. M. Dostojevskij, 
A. Gruszecki, D. Jakšič, J. Jasinskij, J. Jurčič, A. 
Krechowiecki, E. Kumičič, D. L. Mordovcev, 
A. S. Puškin, H. Sienkiewicz, I. Tavčar aj.; 
1885 — 87 Grund a Svatoš, 13 sv.; 1887 —1915 
E. B., 198 sv.). Obdobnou beletristickou sklad
bu měla i Levná ilustrovaná knihovna, zahr
nující navíc i díla detektivní (F. J. Čečetka, O. 
Fastrová, J. Havlasa, V. K. Jeřábek, Kolda Ma
línský, Č. Kramoliš, A. Nečásek, Xyz. Pavlov
ský, V. Pittnerová, J. V. Prášek, B. Prusík, J. Su- 
mín, Č. Tonder aj.; z cizích pak M. P. Arcyba- 
šev, A. C. Doyle, A. Dumas st., Ch. Foley, H. 
Guerlin, J. Izmailov, V. V. Korsakov, A. Laurie, 
M. Leblanc, C. Lamaire, S. Maciejewski, P. i V. 
Margueritte, B. Prus, W. Sclavus, V. S. Sokolov
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aj.; 1899—í915, 71 sv.). Speciální zaměření 
měla mít Polská knihovna. Nerozvinula se 
však plně, zřejmě proto, že předního předsta
vitele polské literatury H. Sienkiewicze, jehož 
dílo dal E. B. přeložit a o jehož rozšíření u nás 
se zasloužil, do ní nezařadil (W. Gosiorowski, 
B. Prus, W. S. Reymont; 1902 — 09, 4 tituly, 
6 sv.). Pro nerušený chod laciných knihoven 
soustředil E. B. široký okruh překladatelů. Byli 
to zvláště: J. Hudec, J. J. Langner, J. Jílek, V. 
Kredba, D. Panýrek, J. Paulík, B. Prusík, J. A. 
Unzeitig, J. Wagner; E. B. překládal také sám. 
Z ostatní produkce jsou nejvýznamnější obšír
ná díla J. Laciny Česká kronika (1892—97, 
3 díly, 8 sv.) a Obecná kronika (1899—1903, 
3 díly, 4 sv.). Ke konci tohoto období převzal 
E. B. z Lidového nakladatelství knižnice, které 
vydávali původně B. Kočí a J. Pelcl a v jejichž 
vydávání pokračoval. Z produkce Kočího: Dě
tem nejmilejší knihy s obrázky (1909—12, 12 
sv.; od 10. sv., 1911, E. B.), Nejlacinější sbírka 
hudebnin (1910—13, 20 sv., do 11. sv. B. K.) 
a Dobrodružné romány Julia Vernea(yW5 až 
16, 95 sv., od 54. sv., 1911, E. B.); z produkce J. 
Pelcla: Lidová knihovna politická a státově- 
decká (1907 —15, 58 sv.; do 50. sv. B. K. a Lid. 
nakl.; do 58. sv., 1915, E. B.). Mimoto převzal E. 
B. též knižnice, které jenom začlenil do svých 
katalogů a prodával. Od Kočího to byly: 
Knihovna nejlepších spisů pro mládež, 
Knihovna českých klasiků beletristů, v níž vy
cházela i souborná vydání děl F. J. Rubeše, K. 
H. Máchy, K. Havlíčka Borovského, V. Hálka, 
J. K. Tyla, V. K. Klicpery, B. Němcové, P. Cho- 
cholouška a K. Sabiny; U staré pohádkářky; 
Antika; Sebevzdělání. Od Pelcla převzal E. B. 
Kritickou knihovnu, Knihovnu Rozhledů a Bi
bliotéku sociálních a politických nauk. Přes 
poměrně bohatou nakladatelskou činnost se E. 
B. věnoval převážně tiskárně, nebyl však pou
hým pasivním tiskařem. Tiskl sice řadu časopi
sů pro nejrůznější zájemce, ale často byl sám 
jejich majitelem, nakladatelem, vydavatelem 
i redaktorem (Album moderních románů a po
vídek, Česká revue, humoristická příloha Ná
rodního obzoru Dobrá kopa, Hádanky). Od B. 
Kočího a Lidového nakladatelství E. B. pře
vzal a dále vydával Národní obzor i zábavnou 
a poučnou přílohu Besedy Národního obzoru, 
do které přispívali: J. Hašek, O. Hanuš, J. 
Schmitt, G. R. Opočenský, Q. M. Vyskočil, K. 
Babánek, Z. M. Kuděj, K. Handzel, K. Nový, J. 
R. Hradecký aj.; mimoto převzal E. B. od Ko

čího také časopisy, v jejichž vydávání nepo
kračoval a jejichž ročníky pouze prodával 
(Neděle, Ostrovtip, Rozhledy mládeže, Učitel 
řečí). Po Pelclovi získal Rozhledy a Život — 
Po 1918 převládla v produkci E. B. literatura 
nebeletristická: politická, filozofická, historic
ká, hospodářská, pedagogická, zeměpisná, 
zdravotnická a především technická. Výrazem 
tohoto zaměření je skutečnost, že technickou 
literaturu vydával v knižních řadách, kdežto 
beletrii jednotlivě. V technických knižnicích se 
již projevila iniciativa syna Eduarda, který pe
čoval o řady Fotorádce, Kinorádce, Radio
amatérská knihovna aj. Teprve ke konci 30. let 
založil E. B. řady beletristické. Životopisným 
románům byla určena knihovna Plutarchos, 
navazující nepřímo na stejnojmennou aventin- 
skou knižnici O. Štorcha-Mariena. Zde vyšla 
mimo jiné životopisná díla o O. Wildovi, Kar
lu IV., Ignáci z Loyoly, R. Kochovi (G. Birken- 
feld, B. Jarret, A. Jist, V. Karlů, L. Marcus, J. 
Parandowski, H. Unger; 1938—43, 7 sv.). Leh
kému žánru byla věnována edice Jen ne nuda, 
kterou převzal B. od Štorcha-Mariena a v níž 
pokračoval 4. svazkem. Pokus vydávat starší 
českou prózu skončil u dvou svazků knižnice 
Obnovené obrazy (J. J. Kolár, K. Sabina; 1940 
až 41). 1928 — 31 vydal E. B. ve slovenštině sed- 
midílnou Kroniku československou F. Kulhán
ka. Významná byla encyklopedická sbírka 
vzdělávacích statí ze všech oborů lidského vě
dění a tvoření Poznání o deseti oddílech, 
z nichž oddíl Písemnictví—Jazykověda obsa
hoval práce o literaturách československých, 
slovanských i světových; sbírku řídil J. Šnobr 
(G. N. Bakardžiev, J. Bečka, O. Berkopec, K. 
Hádek, A. Hartl, J. Jirkovský, J. Š. Kvapil, J. 
Mali, K. Polák, J. V. Sedlák, Z. Šmíd, Z. Vanču
ra, O. Vočadlo, J. Vrtišová, J. Weil; 1936—38, 
díl 1—3). — Po druhé světové válce vycházely 
v nakladatelství E. B. (pod národní správou) tři 
nové edice, které redigoval J. Šnobr. Knižnice 
Vlny, v níž vyšel mj. výběr ze staré indické ly
riky Láska a odříkání, byla věnována beletrii 
(K. Mužík, M. Nohejl, A. C. Nor, W. Shake
speare; 1945—48). Titulem navazovala na 
předválečnou sbírku E. B. naučná edice Pozná
ní (O. Odložilík, A. Pražák, E. Synek, T. Trnka; 
1946—48, 6 sv.). Nejmenším čtenářům a mlá
deži sloužila knihovnička Radostný svět dětí, 
ve které vyšel jeden z prvních výborů sovět
ské poezie pro děti a mládež Zelená radost (J. 
Andrejs, A. M. Brimer-Orlovský, Z. Jindrová, J.
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Maršíček, F. Lirš; 1944—47, 6 sv.). Ve zbra
slavském nakladatelství vydával E. B. ml. je
nom knižnici Próza 20. století, jejímž editorem 
byl zpočátku E. Synek, nakonec J. Šnobr (A. 
Maurois, Ch. Morgan, J. Dos Passos; 1946—47, 
3 sv.); mimoto zde vyšla starofrancouzská po
vídka Aucassin a Nicoletta, knihy A. E. W. 
Masona, A. Nováka a L. Hájkové-Markové 
(1946-48).

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Přítel do
moviny (1887 — 1915, 198 sv.); Levná ilustrovaná 
knihovna (1899—1915, 71 sv.); Polská knihovna 
(1899 — 1915, 6 sv.); Jen ne nuda (1938 — 39, 2 sv.); 
Plutarchos (1939—43, 7 sv.); Obnovené obrazy 
(1940—41, 2 sv.); Radostný svět dětí (1944—47, 
6 sv.); Vlny (1945—48, 5 sv.); Próza 20. století 
(1946—47, 3 sv.); Poznání (1946—48, 6 sv.). — Ostat
ní: Besedy politické (1892—93, 12 sv.); Beaufortova 
vzdělávací knihovna (1895—96,4 sv.); Knihovna po
litická (1896—1900, 11 sv.); Světem, sbírka populár
ních cestopisů (1902 — 30, 17 sv.); Vychovatelská čí
tanka (1904, 4 sv.); Radioamatérská knihovna 
(1924 — 29, 14 sv.); Poznání, sbírka (1936—38); Foto- 
rádce (1938—40,18 sv.); Kinorádce (1938—40, 3 sv.). 
■ SOUBORNÁ VYDANÍ: Čeští autoři: O. Hanuš, T. 
Trnka (filozofické spisy). — Cizí autoři: H. Sienkie- 
wicz, M. Jókai. ■ Z OSTATNÍ PRODUKCE: J. Mi
kuláš Boleslavský: Chudáci (1885); K. Červinka: 
Zhaslé oči (1891); L. Lošťák: Píseň nadšená (1894); J.
K. Šlejhar: Co život opomíjí (1895) + V záři krbu 
(1899); J. J. Langner: Sienkiewicz a jeho spisy (1898);
L. Mattuš: Viny (1898); A. B. Dostál: Scény (1901); 
Kolda Malínský (J. Lacina): Maria z Magdaly (1901); 
O. Sýkora: Humor Nerudových fejetonů (1901); F. 
Sekanina: Henryk Sienkiewicz (1901); A. Dostál: 
V okovech (1903); J. Havlasa: Tatranské povídky 
(1902) + Mimo lásku a nenávist (1903) + Pod skal
natými štíty (1904) + Případy skoro neobyčejné 
(1904); P. Jáchymová: Atlanti (1906); E. Grégr: Pro
zaické a básnické prvotiny (1910); Q. M. Vyskočil: 
Sluníčko v lesích luhačovických (1911) + Útok na 
moře (1925); F. J. Čečetka: Bílí husaři (1913) -I- Krá
lovský rychtář (1913) + Deník malé maminky 
(1913) + Panská láska (1913) + Slunéčko (1913); M. 
Votrubová-Haunerová: Srdce, o člověku mluv mně 
(1913); E. Vachek: Vražda manželstvím (1922); K. 
Elgart Sokol: Proti proudu (1923); O. Schöfer: Třicet 
a jedna noc v zajetí mezi brouky (1924); O. Hanuš: 
Lačné ženy (1925); F. Černý: Nikola Pašič, Život 
a dílo (1927); E. A. Longen: Jaroslav Hašek (1928); J. 
Červený: Máňa (1930); Kato Novotný (F. V. Autra- 
ta): Profesoři, žáci a rodiče v Barkalonii (1935); M. 
B. Böhnel: Anděl (1938); E. Synek: Touha (1938); J. 
Karásek ze Lvovic: Pražské jezulátko (1939); J. Pa- 
lovic (K. Žalud): Udatný světák (1939); K. Režný: 
Dáma v modrém (1939). — Ostatní autoři: E. About, 

H. Balzac, Ch. Dickens, A. Dumas, V. I. Němirovič- 
Dančenko, Kapitán Danrit, G. Geijerstam, V. Hugo, 
W. Perzyňski, A. Reschal, W. S. Reymont, W. Siero- 
szewski, Stendhal, H. Sudermann, L. N. Tolstoj, H. 
G. Wells, E. Zola. ■ PERIODIKA. Literární a kul
turní: Album moderních románů a povídek 
(1894—95); Česká revue (1898 — 1903); Národní ob
zor (1911 — 14); Besedy Národního obzoru 
(1911 — 14); Dobrá kopa (1912-14). - Ostatní: Ob
chodní listy (1884, č. 26-49); Český Lloyd (1886, 
roč. 2., č. 1—3); Nové zprávy (1894—95, roč. 
1 a 2); Zdraví (1894—95, roč. 1 a 2); České noviny 
(1895, roč. 1); Hádanky (1903—04); Česká domác
nost (1912—14, příloha Národního obzoru); Radio- 
programy (1924, roč. 1); Československá radiorevue 
(1925—31, roč. 1—6); Amatérská kinematografie 
(1935-40, roč. 1-5). ■

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih a časopisů vyda
ných nákladem E. B. r. 1905, dále r. 1914—16, r. 1923, 
r. 1924, r. 1926, r. 1929, r. 1931, r. 1940. I LITERA
TURA: an.: Edvard B. osmdesátníkem, Grafické lis
ty 1940, č. 11.
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Antonín Bebr

* 22. 2. 1877 Praha
† 21. 11. 1940 Praha

Básník a prozaik dekorativní obraznosti se zálibou 
v tzv. kulturních motivech; napodobovatel V. Dýka.

Vystudoval gymnázium (mat. 1896) a právnic
kou fakultu v Praze (abs. 1900), od 1903 byl 
soudním úředníkem postupnď v Praze, Hum
polci, Užhorodě, Berehově, Chustu, nakonec 
vrchní rada zemského soudu v Praze. Jeho že
nou byla herečka Marta Májová (1881 —1970).

Už v básnické i prozaické prvotině se B. 
představil jako značně imitativní talent: pře
básnění Tristana a Izoldy se zřetelně podobá 
Dykově Scéně z Nové Heloizy (ze sbírky Noci 
chiméry), literární inspirací je poznamenána 
také B. próza, ať už autor námětově čerpal 
z prostředí umělecké bohémy a tzv. vyšších 
společenských kruhů (povídka Přeludy ze 
svazku Epizoda a jiné příběhy), ať z trpkých
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osudů zmrzačených (Žebráci lásky, rovněž 
v Epizodě ...). U V. Dýka se B. učil umění ver
še a od něho převzal nejrůznější motivy, záli
bu v bizarnosti a travestii i některé rysy kon
zervativního vlastenectví.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1923); Lid. noviny (od 
1922); Lumír (od 1922; 1930/31 verše věnované Dy- 
kově památce); Moderní revue (od 1923); Nár. listy 
(1902); Osvěta (od 1919);. Topičův sborník (od 1921); 
Venkov (od 1924); sb. Za Viktorem Dykem (1938); 
Zlatá Praha (od 1903); Zvon (od 1908; 1931/32 verše 
věnované Dykově památce); Ženský svět (od 1925). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Tristan a Izolda (B 1925, roz
šiř. vyd. 1941); Epizoda a jiné příběhy (PP 1925); Ob
chod s rakvemi (BB 1928, pak v kn. Motýl z Manto- 
vy); Moře (BB 1928, zčásti přeprac. v kn. Motýl 
z Mantovy); Vítězné oblouky a slepé uličky (BB 
1930); Pochodně a zrcadla (BB 1939); Proměny (BB 
1940); Motýl z Mantovy a jiné básně (1940); Z mo
dliteb básníkových (BB 1940, t. r. i rozšiř, vyd.); — 
posmrtně: Nesmrtelné melodie (BB 1941). ■

LITERATURA: ■ ref. Vítězné oblouky a slepé 
uličky: K. Janský, LitN 1930/31, č. 5; Š. Jež, Lumír 
1930/31, s. 216 ■; K. P. (Polák): ref. Motýl z Manto
vy, Nár. práce 13. 7. 1940; ■ ref. Tristan a Izolda: V. 
Hánek, Venkov 9. 11. 1940; J. P. L. (J. Lang), LitN 
1941, s. 44 ■; B. J. (Jedlička): Básník A. B. mrtev, 
LidN 22. 11. 1940.

mb

Jan František Beckovský
* 18. 8. 1658 Německý Brod (Havlíčkův B.)
† 26. 12. 1725 Praha

Katolický kněz, historik, autor adaptované verze 
Hájkovy kroniky, hagiograf, spisovatel a překlada
tel nábožensky výchovných knih.

Psal se též Beczkowský, Jan B. a Cruce. Po
cházel z chudé početné rodiny a měl se stát ře
meslníkem. Teprve v 16 letech začal studovat, 
nejprve v rodišti, pak v Brně. 1680 odešel na 
filozofii do Vídně. Tady se už vyhranila jeho 
záliba v historii a v antických klasicích. Snad 
po dvou letech přešel do Prahy, kde vstoupil 
1685 do řádu křižovníků a 1688 byl vysvěcen 
na kněze. Asi 11 let byl v klášteře hospodář

ským správcem. I přitom se věnoval studiu 
(náboženské a historické spisy) a shromažďo
val historický dokumentární materiál. V jeho 
smýšlení se pojilo protireformační katolictví 
s uvědomělým češstvím; měla na to vliv četba 
spisů Pešinových a Balbínových (s nímž se 
znal osobně) a snad i představený B., převor 
řádu J. I. Pospíchal. Ten ustanovil B. 1699 ad
ministrátorem nově zřízené řádové nemocnice 
pro ženy na Novém Městě pražském, a tím mu 
poskytl lepší podmínky k odborné práci. 1700 
se B. vydal na výzkumnou cestu, doplněnou 
později dalšími po Čechách, Moravě, dnešním 
Slovensku a severním Maďarsku. Přitom stu
doval archívní materiál, nápisy, zjišťoval roz
měry historických budov a lokalit, sbíral infor
mace od pamětníků apod. Zajímal se též o bo
taniku a byl výtvarně činný (snad vyzdobil 
malbami kapli v klášteře sv. Františka v Pra
ze). Byl pohřben ve společné hrobce nemocni
ce sv. Františka v Praze.

B. je autorem a překladatelem téměř 50 spi
sů psaných česky, latinsky a německy. Z toho 
jen asi polovina doložitelně vyšla tiskem, u ji
ných, které jsou známy pouze podle názvu 
z křižovnického mortuale, nelze spolehlivě 
zjistit, zda byly tištěny. Nábožensky výchovná 
díla B. (životopisy svátých, legendy) se od běž
né dobové produkce liší hlavně tím, že leckdy 
obsahují také historické výklady, někdy kom
pilované, někdy i odborně přínosné (Krve ne
vinné žízniví vlci Dioklecián a Maximián..., 
1697; Milá choť nebeského miláčka, blahosla
vená Anežka..., 1701; Palma milosti, palma 
šťastnosti, svátý Jan Matenský, svátý Felix Va- 
lezský..., 1706). Četné spisy B. vyšly za jeho 
života i později v dalších vydáních nebo v pře
kladu do němčiny; několikrát přetištěno a do 
němčiny přeloženo bylo dílo Truchlivá hrdlič
ka... (1703). — Pro literární historii má B. nej
větší význam jako dějepisec. Tato jeho tvorba 
je psána většinou česky a podle autorových 
vyjádření má mít funkci nejen naučnou a ná
božensky propagační, ale i národně obrannou 
a uvědomovací. Tu plní hlavně Poselkyně sta
rých příbéhův českých... (1700, 1. díl, sahající 
do 1526). Toto dílo, reprezentativně vydané na 
více než 1 000 stranách foliového formátu, mě
lo nahradit oblíbenou a v době B. již těžko do
stupnou Kroniku českou od V. Hájka a je 
v podstatě jen její adaptací, na mnoha místech 
doslovným přetiskem. B. vyhrocuje Hájkovo 
katolické a protireformační stanovisko, po
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věcné stránce ho někde opravuje a doplňuje 
o nové údaje z literatury (uvádí excerpci z 50 
spisů) i z ústní tradice, v jazykovém podání ho 
zdaleka nedostihuje. Projevy národní hrdosti 
a propagace názoru, že ěeský národ musí být 
zachován jako jazykově osobitý kulturní ce
lek, prostupují ještě výrazněji 2. dílem Posel- 
kyně. Vznikal 1700—23, knižně byl vydán až 
koncem 19. stol, jako historický dokument. 
Dochoval se ve dvou nestejných ěástech; větší 
první část (obsahující kroniku let 1526—1657) 
má definitivnější podobu, druhá menší (do 
1715) je pouze koncept. Protože tu B. použil 
také údajů, které sám ověřil nebo pořídil, a do
kladů později zničených (např. klášterních ar
chiválií), má zvláště tento díl mnohde jedineč
nou hodnotu historického pramene.

KNIŽNĚ. Apoštol Páně, svátý Jůdas... (1693); 
Studnice vod živých... to jest Rozjímání a uctění 
pěti ran... Spasitele... (1694); Život svaté Hedvi
ky... (1695); Krve nevinné žížniví vlci Dioklecián 
a Maximián... (1697); Poselkyně starých příběhův 
českých aneb Kronika česká... (1700); Milá choť 
nebeského miláčka, blahoslavená Anežka ... (1701); 
Truchlivá hrdlička po straceným miláčku svým bo
lestně toužící... (1703); Labarum triumphale. Vítěz
ná korouhev spasitele světa... (1704); Palma milos
ti, palma šťastnosti, svátý Jan Matenský, svátý Felix 
Valezský... (1706); Katolického živobytí nepohnu - 
tedlný základ... (1707); — (nezjištěn žádný výtisk 
v uvedeném 1. vyd.) Pět rubínův. Knížka bratrská 
k pěti ranám Krista Pána (1691); Cesta bezpečnosti 
k matičce milosti... (1705); Trojice nejsvětější... 
(1706); Když mysl nemocná, jistá pomoc mocná 
(1707); Cesta milosti, cesta šťastnosti k šťastné věč
nosti... (1724); — (známo jen podle křižovnického 
mortuale:) Vita, mors, cultus divi Joannis Nepomu- 
ceni... (1708, česky a německy); Vestigium ecclesiae 
metropolitanae Pragensis (latinsky, německý pře
klad 1721, snad také česky); Refugia ad diversos 
sanctos (česky); Consolatio Christianae animae (ja
zyk neudán, česky snad s tit. Potěšení Kristových 
duší); Praxis vitae Christianae (česky snad s tit. Du
chovní praktika); Via coelestis (česky); May Blům- 
lein Vergissmeinnicht (česky snad s tit. Kvietek má
jový spomeň na mne. K sv. Janu Nep.). ■ EDICE: 
Poselkyně starých příběhův českých, sv. 1—3 
(1879 — 80, ed. A. Rezek); (ukázka) in Z. Kalista: 
České baroko (1941). ■

BIBLIOGRAFIE: A. Rezek in J. F. B.: Poselkyně 
starých příběhův českých 3 (1880); Knihopis č. 
1 027—51. ■ LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 
1 (1875); A. Rezek: Dodatky a opravy k biografiím 
starších spisovatelů českých a k starší české biblio
grafii, ČČM 1878 + in J. F. B.: Poselkyně starých 

příběhův českých 3 (1880) 4- Dodatky a opravy 
k starší české biografii, ČČM 1882; A. Truhlář: J. F. 
Beckovského Poselkyně starých příběhův českých, 
díl 1, Sborník historický 1884 + Dodatky a opravy 
k biografiím starších spisovatelů českých a k starší 
české bibliografii, ČČM 1913; V. Bitnar in O českém 
baroku slovesném (1932); Z. Kalista in České baro
ko (1941); M. Kopecký: Poznámky k vývoji české 
historické beletrie předobrozenské, SPFF Brno, D 
14, 1967.

zdt

Tomáš Bečák

* 16. 12. 1813 Olšany (O. u Prostějova)
† 9. 5. 1855 Olomouc

Autor náboženských písní, vydavatel kancionálu, 
kazatel a spisovatel náboženské literatury.

Navštěvoval německou hlavní školu v Uničo- 
vě, gymnázium, filozofii a bohosloví v Olo
mouci, na kněze byl vysvěcen 22. 9. 1837. Byl 
do 1840 kooperátorem v Morkovicích (Mor- 
kovice-Slížany) a do 1844 ve Vlkoši, potom 
expozitou v Kyselovicích, v červenci 1854 byl 
jmenován superiorem semináře v Olomouci. 
Pohřben byl v Olšanech.

Proslul jako kazatel, byl veřejně činný (člen 
výboru Moravské nár. jednoty Cyrila a Meto
děje), spoluredigoval prostonárodní katolický 
časopis Cyril a Method, psal a překládal nábo
ženské spisy. Přepracoval Fryčajův kancionál, 
doplnil ho svými skladbami (písně, modlitby, 
litanie); do 1883 vyšel ve 22 vydáních, do 1888 
byl nahrazen novým, který podle jeho osnovy 
zpracoval F. Poimon.

PŘÍSPĚVKY in: Čas. pro katol. duchovenstvo (od 
1846); Cyril a Method (1849). I KNIŽNĚ. Duchovní 
lyrika: Katolický kancionál. Dle Fryčaja vzdělal, 
mnohými písněmi, modlitbami a zvláštní pobožností 
pro školní mládež rozmnožil a vydal (1847); Nej
obyčejnější písně k veřejným službám božím. Vy
brané z kancionálu... (1856). — Ostatní práce: Ká
zání dvoje v pondělek velikonoční (1845, s F. Bene
šem); Krátká historie Hostýna od pradávných dob 
až po naše časy (1850); Odpustky v katolické církvi
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(1852); Kázání na všecky svátky blahoslavené Panny 
Marie (1853); Život Pána a Spasitele našeho Ježíše 
Krista a přeblahoslavené Panny a matky jeho Ma
rie. Podle sepsání sv. Bonaventury (překlad, 1853, 
an.): Úcta Panny Marie, založená a vysvětlená v nej
znamenitějších pobožnostech mariánských (1854); 
Kázání na neděli 11. po sv. Duchu ... (1854); Cesta 
z Jeruzaléma do Emauz (1854). ■ KORESPON
DENCE: K. A. Vinařického Korespondence a spisy 
pamětní 2 (Vinařickému z 1849; 1909, ed. V. O. Sla
vík). ■ REDIGOVAL časopis: Cyril a Method(1849, 
s A. Königsbrunnem a J. Lyskem). ■

LITERATURA: ■ ref. Katolický kancionál: V. 
Štulc, Blahověst 1848; an., Čas. pro katol. duchoven
stvo 1848, s. 127 ■;■ nekrology: an., Pražské noviny 
17. 5. 1855; an., Slovenské noviny 2. 6. 1855 ■; an: T. 
B. (životopis), Mor. noviny 7. 5. 1858; F. Činek in 
K národnímu probuzení moravského dorostu kněž
ského 1778 —1870 (1934); F. Táborský: Z kancionálu 
T. Fryěaje, hlasatele veliké tradice, Naše Valašsko 
1939.

mo

Josef Bečka
* 28. 3. 1894 Praha
† 18. 4. 1955 Praha

Literární historik v oboru slavistiky, bibliograf a po
pularizátor znalostí o slovanských literaturách; pře
kladatel ruské a polské beletrie.

Pocházel z rodiny středoškolského profesora: 
po absolvování Akad. gymnázia v Praze (mat. 
1913) studoval 1913 — 17 slavistiku na filoz. fa
kultě (doktorát 1919 prací Otakar Mokry). Byl 
zaměstnán jako knihovník Univerzitní knihov
ny; 1939 se stal ředitelem Slovanské knihovny 
v Klementinu, ale později za protektorátu byl 
přeložen do Pedagogické knihovny Komen
ského. Po osvobození působil jako ředitel celé 
Národní a univerzitní knihovny v Praze; v led
nu 1949 byl přidělen jako vědecký pracovník 
do Slovanského ústavu ČAVU a zde pověřen 
organizací práce na bibliografii slavik v českc 
literatuře. Před válkou i po ní přednášel na 
Státních knihovnických kursech při filoz. fa 
kultě UK; 1951 byl pověřen přednáškami 
o polské literatuře na filoz. fakultě Palackého 

univerzity v Olomouci. Poslední dvě léta ho 
v práci omezovala těžká choroba, jíž podlehl.

Veden svým dlouholetým knihovnickým po
voláním, jež mu dalo rozsáhlé teoretické 
i praktické znalosti v knihovnictví, orientoval 
se B. k bibliografickým pracím. Jako literární 
historik (žák J. Vlčka a J. Máchala) s širokým 
rozhledem po slovanském písemnictví se za
býval zejména polskou literaturou a vztahy 
slovanských literatur k české, hlavně se zřete
lem na překladatelství {Polské písemnictví ve 
světle českých překladů, Slované a svět aj.). 
Dlouhá léta publikoval v odborných časopi
sech i v denním tisku stati zaměřené tímto 
směrem (např. do Národních listů ve 30. letech 
napsal desítky informativních článků a recenzí 
o slovanských literaturách). Od 20. let vydával 
překlady ruské a sovětské prózy, později se 
orientoval i na novinky současné polské belet
rie.

PSEUDONYM, ŠIFRY: J. Koldun; b., Bk., Bka, -fb-, 
JB., J. Bka. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. Co číst z literatur 
slovanských posledních let (1935); Časopis pro mo
derní filologii (1914); Časopis svobodné školy poli
tických nauk (1937); ČČM (1917); Čes. osvěta (1937); 
Česko-polský sborník vědeckých prací (1955); Čes- 
koslov. republika (od 1924); Havlíčkovy hlasy 
(1926); Hlasy od Berounky (1926); Jednota knihařů 
(1940); Ještědský obzor (1926); Jihočes. obzor 
(1927); Katolické noviny (Opava, 1936); Klatovské 
listy (1926); Knihovna (od 1945); Knihy a čtenáři 
(1948); Lit. noviny (1930); Lit. rozhledy (1926); Nár. 
listy (od 1932; do 1936 soustavný ref. o slovanských 
literaturách, pak ojediněle); Nár. osvobození (od 
1932); Nár. politika (od 1934); Naše kniha (~d 1932); 
Naše revoluce (1923); Osvěta (1919); sb. Poznání 
(1939); Práce (od 1946); Pravda (Čáslav, 1926); sb. 
Puškin u nás (1949); Ročenka Slovanského ústavu 
(1947); Rozhledy po literatuře a umění (od 1932); 
Ruch filozofický (1939); Slavia (od 1932); Slavische 
Rundschau (od 1933); sb. Slovanská knihověda 
(1932); Slovanský přehled (od 1933); Svobodné no
viny (1948); Šumavan (1925); Vlast (1925); Zítřek 
(1919); Ženský svět (1925); Život (1927). ■ KNIŽNĚ. 
Práce o literatuře: Soupis cizozemských periodik 
v knihovnách ČSR (2 sv., 1929, s. V. Fochem); Vývoj 
ruské literatury v SSSR (1946); Výstava Moskva v li
teratuře a grafice (1947, s V. A. Zorinem); Slavica 
v české řeči. České překlady ze slovanských jazyků 
do r. 1860 (1955, s jinými); Česká bibliografie Ada
ma Mickiewicze 1826—1960 (Wroclaw 1965, s M. O. 
Kremlovou). — Překlady: D. N. Mamin-Sibirjak: 
Privalovské milióny (1921, s J. K. Zdichyncem) + 
Divoké štěstí (1922) -I- Chléb (1922); N. A. Lejkin: 
Zápisky psa Polkana (1923); V. I. Anučin: Čiň radost
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(1924); L. N. Tolstoj: Deník 1895—1899. Myšlenky ‘ 
o Bohu a víře (1924, s jinými) + Království boží ve 
vás (1925, s K. Štěpánkem a K. Velemínským); F. M. 
Sologub: Těžké sny (1925); L. M. Leonov: Jezevci 
(1927); D. S. Merežkovskij: Tolstoj a Dostojevskij 
(1929) 4- Království Antikristovo (1933); J. Kaden- 
Bandrowski: Lenora, Tadeáš (1932); M. Choro- 
maňski: Lékař a žárlivost (1934) + Když mramor 
oživne (1948); L. S. Sobolev: Generální oprava 
(1936); J. Kůrek: Chřipka řádí v Napravě (1936); Z. 
Nowakowski: Mys dobré naděje (1937); V. P. Kata- 
jev: Na obzoru plachta bílá (1937); H. Sienkiewicz: 
Svatba v Aténách (1938); J. Parandowski: Král živo
ta (1939); J. Wolowski: Voláno z Varšavy (1949); A. 
Dygasiňski: Zvířata a lidé (1950); B. D. Grekov: Ky
je vská Rus (1953, s J. Svobodou). — Ostatní práce: 
Polsky na cesty (1939); Česko-ruský a rusko-český 
slovníček nejobvyklejších slov s mluvnickým pře
hledem a stručnou konverzací (1945); Kapesní slov
ník polsko-český a česko-polský (1947). ■ SCÉNIC
KY. Překlad:^. Lisiewicz: Slečna Manon (1935, s M. 
Kolajou). I REDIGOVAL sborník: Kapitoly 
knihovědné a knihovnické Janu Emlerovi k šedesát
ce (1938, s F. Kleinschnitzovou a J. Thonem). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: A. Rašín: Řeči v Národ
ním shromáždění (1934); Katalogy knihoven Kolejí 
Karlovy univerzity (1948). ■

LITERATURA: ■ nekrology: O. Berkopec, 
Knihovna 1955; an., Lid. demokracie 21. 4. 1955; an., 
LitN 1955, č. 17b.

II

Josef Václav Bečka
* 10. 7. 1903 Chotěboř

Jazykovědec, celoživotně zaměřený na všestranné 
studium teoretických a praktických stránek slohu.

Syn obchodního příručího. Vystudoval reál, 
gymnázium v Praze na Vinohradech (mat. 
1922) a češtinu a francouzštinu na filoz. fakultě 
UK (abs. 1927, doktorát 1928 prací Názvy rost
lin v češtině). Působil na maďarském reálném 
gymnáziu se slovenskými pobočkami v Ri
mavské Sobotě (1927 — 28), na reálce v Brati
slavě (1928 — 30), pak v Praze na Vinohradech 
na reálném gymnáziu (1930—32) a reálce 
(1932—45). 1945—58 byl vědeckým pracovní

kem Výzkumného ústavu pedagogického 
v Praze, 1958—61 zástupcem docenta 
a 1961—63 docentem českého jazyka na filoz. 
fakultě Palackého univerzity v Olomouci, pak 
učil — až do odchodu do důchodu (1970) — na 
pražské Univerzitě 17. listopadu, a to od 1966 
jako univ. profesor pro nový český jazyk se 
zvláštním přihlédnutím ke stylistice; kandidá
tem věd se stal 1958, doktorem filologických 
věd (prací Česká stylistika) 1968. Přitom inten
zívně pracoval v komisích pro osnovy českého 
jazyka na všech stupních a druzích škol 
(1945 —58), na učebnicích českého jazyka pro 
střední všeobecně vzdělávací a odborné školy 
(1950—61), v Kruhu přátel českého jazyka (od 
1938) a jiných jazykovědných společnostech.

Základem B. rozsáhlého díla, které se téměř 
celé zabývá otázkami stylistiky, je konkrétní 
rozbor jazykových jevů a projevů, textů litera
tury umělecké, žurnalistické i odborné. Tyto 
analýzy přitom směřují k potřebám jazykové 
praxe a poskytují oporu autorově rozsáhlé 
činnosti pedagogické (učebnice) a přednáš
kové (pro novináře, nakladatelské redaktory, 
korektory a sazeče); B. badatelské úsilí vychá
zí tak z přání přispět k vyšší úrovni jazyko
vých projevů a ústí V moderní práci výchov
nou a popularizační. B. je tvůrcem teorie slo
hového vyučování a zvlášť soustavně se už od 
30. let zabývá slohem novin. Při osvětlování 
jednotlivých stylistických problémů se často 
dovolává významných tvůrců naší klasické 
i moderní slovesnosti (samostatné stati věno
val slohu B. Němcové, J. Nerudy, K. V. Raise, 
F. X. Saldy), všímá si však i stylistických 
aspektů literárních druhů a útvarů (např. psal 
o esejistickém slohu, o popisných pasážích 
v epických dílech prozaických), a to i v kon
krétních historických etapách (o slohu naší 
meziválečné levicové publicistiky). Součástí B. 
stylistických studií byla spolupráce na význač
ných slovníkářských dílech, umožňujících 
exaktní zkoumání slohu moderních autorů 
i slohu odborné literatury (na Stručném slov
níku českých synonym a zvláště na knize 
Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v čes
kém jazyce). Ve spojitosti s působením na 
Univerzitě 17. listopadu věnoval B. značnou 
pozornost otázkám překladu a konfrontační 
stylistiky.

ŠIFRA: B-a (Ottův slovník naučný nové doby, Pra
vopisný rádce). I PŘÍSPĚVKY in: Acta Universita-
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tis Palackianae Philologica (1960—64); Acta Uni- 
versitatis XVII. novembris (1967 — 74); Bulletin Uni
verzity 17. listopadu (1967); Časopis pro moderní fi
lologii (od 1934; t. r. stať Několik poznámek o Šal- 
dově slohu); Český jazyk, Český jazyk a literatura 
(od 1951); Dialog (od 1958; t. r. Metody slohového 
rozboru románu); sb. Druhé hovory o českém jazy
ce (1947); Kulturněhistorický sborník 1 (1974, Po
známky o kompozici Rollandova Jana Kryštofa); 
Listy filologické (od 1934); Naše řeč (od 1935; 1941 
o přechodníku v současné beletrii, 1945 o esejistic- 
kém slohu, 1955 o popisných pasážích v prozaické 
epice, 1971 o metafoře ve větě); Pedagogická revue 
(1948); Philologica slavica Pragensia 1 (1962); Pra- 
gue studies in mathematical linguistics (1972); Pra
vopisný rádce (1934—41); Sborník Vyšší pedagogic
ké školy v Ústí nad Labem (1958); 79. ročná zpráva 
československej štátnej reálky v Bratislavě za škol
ný rok 1928-29 (1929); Střední škola (1932-1947); 
sb. Václavkova Olomouc 1961 (1963, O slohu kra- 
mářských písní 18. století), 1966 (1967, O slohu naší 
levicové publicistiky v době mezi oběma světovými 
válkami); Zprávy pro češtináře (1948). ■ KNIŽNĚ. 
Práce o jazyce: Technika slohu (1938); Stručný slov
ník českých synonym (1947, s J. Mašínem, na obálce 
s tit. Malý slovník...); Sloh literatury pro mládež 
(1948); Úvod do české stylistiky (1948); Kurs české
ho slohu (2 sv., 1949); Poznámky k využití Stalinovy 
práce Ekonomické problémy socialismu v SSSR, 
projevů a dokumentů XIX. sjezdu KSSS a celostátní 
konference KSČ při vyučování mluvnici a slohu na 
školách 2. a 3. stupně (1953, s M. Těšitelovou a jiný
mi); Zvuková a citová stránka věty (1955, přítisk ke 
kn. V. Šmilauera Novočeská skladba); Základy kom
pozice jazykových projevů (1960); Frekvence slov, 
slovních druhů a tvarů v českém jazyce (3 sv., 1961, 
s J. Jelínkem a M. Těšitelovou); Vybrané kapitoly 
z české stylistiky (skripta, 1966); Slovo, jeho význam 
a užití (skripta, 1968); Stylistická syntax a kompozi
ce projevu (skripta, 1970); Jazyk a styl novin (1973); 
Lexikální složení českých odborných textů technic
kého zaměření (1. Frekvenční slovník, 1973; 2. Abe
cední seznam, 1975); Jak psát dobře a správně 
(1974); Kapitoly o českém jazyce (skripta, 1975, s E. 
Tlustou); Slovník synonym a frazeologismů (1977). 
— Mimoto: Cvičebnice a učebnice jazyka českého 
pro gymnázia a vyšší odborné školy, pro studium při 
zaměstnání na odborných školách a pro školy eko
nomické aj., 1950—61, s J. Zachystalem, E. Čechem, 
J. Kaňkou aj. ■ REDIGOVAL: Pravopisný rádce 
(příloha čas. Typografia, 1934—41, s K. Dlabáčkem), 
Sborník statí o vyučování slohu v 6.—11. postupném 
ročníku (1957). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: J. Her- 
ben: Hostišov (výbor, 1937, změn. vyd. 1946); J. A. 
Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (1948). ■

LITERATURA: ■ ref. Technika slohu: F. Trávní
ček, LidN 22. 5. 1939; K. P. (Polák), Nár. práce 5. 3. 
1939 ■; AG (A. Gregor): ref. Pravopisný rádce, 

LidN 24. 9.1940; K. Erban: ref. Úvod do české stylis
tiky, ČMF 1948/49; F. D. Bulánek: ref. Sloh literatu
ry pro mládež, Zeměd. noviny 16. 7. 1948; E. Čech: 
K šedesátým narozeninám..., Čes. jazyk a literatu
ra 1962/63; M. Těšitelová: J. V. B. sedmdesátníkem, 
NŘ 1973; an.: ref. Jazyk a styl novin, NŘ 1973; E. 
Čech: K 75. narozeninám J. V. B., Čes. jazyk a litera
tura 1977/78.

mb

Barbora Josefa Bečvářova
* 22. 8. 1893 Mělník
† 10. 3. 1960 Praha

Prozaička, autorka zábavně výchovných povídek 
a románů z prostředí českého venkova a maloměsta.

Otec B. působil nejprve jako učitel, krátce ja
ko herec Kramuelovy divadelní společnosti 
a pak jako ředitel kůru. B. prožila dětství 
v Mělníku, Protivíně (od 1903) a Nepomuku 
(od 1907). Po skončení základního školního 
vzdělání vystudovala obchodní školu v Praze; 
zde se usídlila a pracovala jako soudní úředni
ce. Často se vracela do jižních Čech a odtud 
čerpala mnohé náměty pro své prózy; kromě 
beletrie se věnovala také publicistice a přispí
vala do několika deníků a časopisů (povídky 
a fejetony v Národních listech, Venkově aj.; 
hudební a divadelní referát v Jihočeských lis
tech). Její knihy vycházely převážně v lidové 
knižnici Ludmila.

B. začínala kronikářsky pojatými obrázky 
ze života jihočeského venkova 18. a 19. století, 
v nichž* na pozadí historických faktů a reálií 
podávala drobnokresebné historie z prostředí 
selského a z prostředí panského služebnictva 
(Dávno, Na panství knížecím). Mozaikovitost 
a popisnost vyznačuje i další její beletrii, ať tě
ží z minulosti, ať ze soudobého venkovského 
a městského života (Vlastní vinou, Na dlouhé 
míli, Život minul aj.); B. zde věrně zachycovala 
především úzký svět maloměšťáctva a svým 
příběhům dávala moralistní vyznění, jež pra
menilo z její náboženské katolické orientace. 
Pestrou fabulací a sentimentálním laděním
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konvenovaly autorčiny prózy nenáročnému 
čtenářskému vkusu.

PŘÍSPĚVKY in: Čech; Čes. dělník; Jihočes. listy; 
Kotrbův kalendář; Krása našeho domova; Lada; 
Lid. listy; Nár. listy; Nár. politika; Nové pařížské 
módy; Stýblův kalendář; Venkov (od 1924); Vlast ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Dávno (R 1920); Na panství kní
žecím (PP 1924); Zuzčino štěstí (R 1929); Co mamin
ka Dalence vypravovala (P pro ml., 1931); Vlastní 
vinou (R 1931); Na vsi (P 1932); Před dvanáctou ho
dinou (R 1933); Rozhodnutí (R 1933); Na dlouhé míli 
(R 1934); Láska, která usmrcuje... (R 1935); Vyřa
zení (R 1935 ); Ztracená (R 1936); Život minul (R 
1936); Byli si souzeni (R 1937); Dekameron Šimona 
Lomnického z Budče (PP b. d., 1937); Pověst (P 
1938); Na kořenech rodu (R 1939); V životě bez ro
dičů (R 1940); Milostpáni, půlpáni a našinci (PP 
1942); Pod Vydrovic krovem (R 1944). ■

LITERATURA: -btk- (V. Brtník): Kus zapomenu
té kroniky z jižních Cech (ref. Dávno), Zvon 
1920/21.

eí

Jaroslav Bednář
* 28. 9. 1889 Vysoké Mýto
† 21. 1. 1976 Praha

Básník a prozaik, stavějící dílo zejména na zážitcích 
první světové války.

Syn advokáta. 1907 ukončil sextu na gymnáziu 
ve Vysokém Mýtě a po předepsané tříleté lé
kárnické praxi vystudoval 1910—12 farmacii 
na filoz. fakultě v Praze. První světovou válku 
prožil na italské frontě. Po válce pracoval ja
ko lékárník v Praze až do pozdního věku.

Tvorba J. B. svědčí o bohaté autorově senzi
bilitě, která odsouvá intelektuální a koncepční 
úsilí do druhého plánu. Všechna B. díla rostla 
přímo nebo zprostředkovaně z konkrétních 
autorových zážitků, a to zejména z doby první 
světové války. B. směřoval vždy k střízlivému, 
předmětnému výrazu nebo k uvolněné asocia- 
tivnosti, dávající průchod bohatým citovým 
zdrojům. Jeho román Červená země nahrazuje 
souvislou linii vyprávění úryvkovitými záběry, 
postihujícími v syrově viděných scénách a ly

rických zkratkách události z první světové vál
ky na italském bojišti. Druhý román Bílý 
smích s atraktivním erotickým námětem sle
duje v pestré fabuli problematiku mravní, pře
konání osobní krize altruistickým postojem. 
Stranou hlavních vývojových proudů vznikala 
B. elegicky laděná básnická tvorba z 20. let 
(Lidská tvář, Proud světla), vystavěná na kon
krétním detailu, který je včleněn do reflexe 
zneklidněné etickými otázkami. Vrcholným B. 
dílem je epos o 11 zpěvech Hvězdná tuláctví, 
využívající metody pásma snových a reálných 
představ, překvapivých asociací, jež oscilují 
mezi obrazným a neobrazným plánem. Bilan
cováním lidského osudu uprostřed prudkých 
nárazů světa souvisí tato sbírka s rozsáhlejší
mi skladbami příslušníků básnické generace 
20. let, které vznikaly v téže době (V. Nezval, 
K. Biebl, S. Kadlec, V. Závada). Témata poz
dějších B. sbírek určila i jejich tvárnou podo
bu: v básních z druhé světové války (Retorta) 
je kladen důraz na patetičnost projevu a mo- 
numentalizující obraznost; motivy budovatel
ského úsilí a oslavy tradice vedly k zesílení re
flexívní složky a vypravěčského tónu. V „praž
ské poémě“ Cizinka a básník je složité citové 
hnutí vyjádřeno krajně oproštěným, vědomě 
zprimitivizovaným výrazem.

ŠIFRA: J. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1918-29); 
Červen (1919-20); Host (1925-29); Krit. měsíčník 
(1940—48); Kvart (1937); Lid. noviny (1925—41); 
Lit. noviny (1932); Lumír (1922 — 31); Moderní revue 
(1916 — 21); Nár. osvobození (1924 — 28, 1936); Nový 
život (od 1952); Panoráma (1928 — 37); Plamen (od 
1960); Plán (1930-32); Právo lidu (1936); Ranní no
viny (1934 — 37); Rozhledy (1935); Rozpravy Aventi- 
na (1928 — 30); Rudé právo (1922 — 25); Sever a vý
chod (1925—29); Venkov (1917); Země (1919-23). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Lidská tvář (BB 1923); Proud 
světla (BB 1926); Červená země (R 1928); Probuzení 
ohně (P 1930); Hvězdná tuláctví (B 1930, rozšiř, vyd. 
1946 s tit. Hvězdná tuláctví. Retorta); Bílý smích (R 
1940); V lidu jsi (BB 1953); Slunce nad domovem 
(BB 1955); Rodný stůl (BB 1959); Živý dech (BB 
1963); Má Praho, město múz (B 1966); Cizinka 
a básník (B 1969). — Výbor: Básně (1959, usp. F. 
Hrubín). ■

LITERATURA: ■ ref. Lidská tvář: A. Novák, Lu
mír 1923; J. Knap: Verše revoluční i méně revoluční, 
Cesta 1924/25 ■;■ ref. Proud světla: A. M. Píša: Jar
ní lyrická žeň, Pramen 1925/26; F. X. Salda: Lyrika, 
Tvorba 1925/26 → KP 13 (1963); J. Hora, RP 3. 4. 
1926 ■;■ ref. Červená země: J. Hora, LitN 1928; A. 
M. Píša: O románu, Sever a východ 1929 ref.

172



Bednář

Hvězdná tuláctví: J. Seifert: Básnické toulky J. B., 
Panoráma 1929/30; B. Novák, Lumír 1929/30; A. M. 
Píša, PL 16. 3. 1930; J. Hora: Lyrický hlas, Sever 
a východ 1930; V. Černý, Plán 1930/32 ■; B. Klička: 
Sentimentální román J. B. (ref. Bílý smích), LidN 4. 
11. 1940; V. Kaplický in J. B.: Červená země (1955); 
V. Závada in J. B.: Rodný stůl (1959); F. Hrubín in. J. 
B.: Básně (1959) + Rád tě potkávám (k 70. nar.), 
LitN 1959, ě. 39; K. J. Beneš in J. B.: Červená země 
(1960); B. Polán: Pohled na básnické dílo J. B., Pla
men 1960; Z. V.: Básník tichý, nenápadný... (k 75. 
nar.), LitN 1964, č. 39; M. Petříček: Nestárnoucí poe
zie (k 80. nar.), Práce 27. 9. 1969; hey (J. Heyduk): 
Básník bolesti a naděje (k 85. nar.), Lid. demokracie 
27. 9. 1974; V. Pekárek: Senior českých básníků, Lit. 
měsíčník 1974, č. 7 4- Básník nenápadný a opravdo
vý, Tvorba 1976, č. 18; ■ nekrology: V. Pekárek, Lit. 
měsíčník 1976, č. 4; pt., Tvorba 1976, č. 3; gf (G. 
Franci), Lid. demokracie 24. 1. 1976 ■.

zZ

Kamil Bednář
* 4. 7. 1912 Praha
† 23. 5. 1972 Mělník

Básník, překladatel z četných literatur a přebásňo- 
vatel staré české poezie, prozaik, autor veršů a próz 
pro děti, esejista, dramatik; jeho poezie osciluje me
zi úzkostnými vizemi nezakotveného moderního 
člověka a příklonem k tradičním duchovním hodno
tám.

Jeho otec byl úředníkem. Po maturitě na reál, 
gymnáziu v Praze (1931) a po první státní 
zkoušce na právnické fakultě UK studoval B. 
6 semestrů na filoz. fakultě. Od uzavření vyso
kých škol (1939) byl zaměstnán jako naklada
telský redaktor nejprve krátce v Melantrichu, 
pak u V. Petra a od 1949 v Čs. spisovateli. Od 
1959 se věnoval jen literární práci. Jeho dru
hou manželkou se 1960 stala spisovatelka 
Emílie Stambolieva. 1947 spoluzaložil skupinu 
Ohnice, 1967 skupinu Pevný bod. Pohřben byl 
v Praze-Ďáblicích.

B. spirituální lyrika dosáhla nejosobitějších 
projevů na rozhraní 30. a 40. let. Apokalyptic
ké vize Kamenného pláče, n nichž se váže lás
ka se smrtí, vyrůstají z prožitku bolesti. Za 

monumentalizovaným světem jevů odhaluje 
B. skryté duchovní dění. Abstraktní rovina úz
kostných básníkových otázek získává životní 
naléhavost v cyklu Veliký mrtvý, věnovaném 
otcově smrti. Ve Slově k mladým se B. pokusil 
zformulovat životní pocit generace utvářené 
skepsí k ideologiím, za program jejího umě
leckého snažení označil vědomou bezprogra- 
movost a vyslovil se pro poezii „nahého člově
ka“, vyvázaného ze společenských vztahů, 
a pro návrat k „věčným hodnotám“; stať vyvo
lala rozsáhlou polemiku a utvrdila diferenciaci 
mladé generace. Za války vedle sbírek hlavní 
tragické linie vznikala poezie rodinného štěstí 
a milostné harmonie. Po válce se B. nejprve 
pateticky vyrovnával s válečnými hrůzami 
a postupně hledal východisko z pocitu neza- 
kotvenosti v prosté lásce k životu a k lidem. 
Jeho verš se prozaizoval, jeho pohled se pro
nikáním epických prvků objektivizoval. Ale 
i v úsilí o věcnou civilní poezii zůstal jeho cha
rakteristickou polohou patetický lyrismus, kte
rý se mohl rozvinout zvláště v opětovných ná
vratech k válečným zážitkům — na přelomu 
60. a 70. let v tématu vděčnosti k Rudé armádě 
(Nezapomenutelný čas, Závrat návratu). Jeho 
teoretizující úvahy navázaly na Slovo k mla
dým jak odporem k tvárným experimentům, 
tak požadavkem étosu v umění (Střepiny, 
o které jsem se sám pořezal). Zvláště v 50. le
tech a začátkem 60. let se B. improvizační leh
kost uplatnila též v tvorbě pro děti a v překla
dech (z angličtiny, bulharštiny, francouzštiny, 
italštiny, latiny, maďarštiny, němčiny, portu
galštiny, ruštiny, slovinštiny, švédštiny), nejlépe 
v objevných překladech amerického básníka 
R. Jefferse. Často B. přispíval do souborů vy
tvořených několika překladateli a překládal 
verše pro prózy převedené jinými autory.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Prokop Kouba; K. B., KB, 
Kb. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čteme; Host do domu; Im
puls; Jarní almanach básnický (1940); Kritický mě
síčník (1938—48); Kulturní tvorba; Lit. noviny; Mla
dá kultura; Nový život; Nár. osvobození; Ohnice; 
Panoráma; sb. Pevný bod (1967); Růst (od 1947); 
Tvář (od 1936); Tvorba; Zemědělské noviny. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Kámen v dlažbě (BB 1937); Mi
lenka modř (BB 1939); Rok (B 1939); Kamenný pláč 
(BB 1939); Veliký mrtvý (B 1940); Slovo k mladým 
(E 1940); Ohlasy Slova k mladým (E 1941); Po všech 
svatbách světa (BB 1941); Bosé oblohy (BB 1942); 
Hladiny tůní (BB 1943); Kouzlení a cesty doktora 
Fausta (pohádka, 1943); O Faustovi, Markétce
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a ďáblu (pohádka, 1943, přeprac. vyd. 1972); Píseň 
lásky (B 1944); Pohádka o princezně Duši (1944); 
Praha pod křídly války (B 1945); Slovo mají právě
— žádná mýlka — Kašpárkovi druzi z divadýlka 
(BB pro ml., 1945); Duše orlů (BB 1946); Kálidás (D 
1946, s E. Stambolievou); Dvanáct bratrů (BB pro 
ml., 1946); Paměť bojovníků (B 1947); Alojskovo 
dobrodružství (B pro ml., 1947); Malá dobrodružství 
(BB pro ml., 1947); Všelijaká povídání pro táty, když 
si povídají s dětmi (BB pro ml., 1947); Pravda světa 
(BB 1948); Voják a poušť (B 1948); Jim hostinou by
lo ... (B 1948); Jak zvířátka od lesa šla na pana Kor- 
besa (B pro ml., 1948); Slunce život (B pro ml., 1954); 
Dějiny srdce (BB 1957); Pohádka o stéblu, bačkoře 
a měchýři (B 1957); Zima — slunce — sníh (BB pro 
ml., 1957); Johanes doktor Fáust (D pro ml., 1958, 
prem. 1957); Pohádka o dvou mrazících (1958); Jezd
ci v topolech (BB 1961); Malířova zvířátka (BB pro 
ml., k obrázkům F. Tichého, 1961); Zuzanka a moře- 
plavci na Vltavě (P pro ml., 1961); Děvčátko z Itálie 
(P pro ml., 1962, přeprac. vyd. 1968); Chopin v Mari
ánských Lázních (B 1962); Čas kočárů a lamp (BB 
1963); Můj Quijote (BB 1964); Jak vejce potkalo 
strejce (B pro ml., 1964); Labutí jezero (verš, pohád
ka, 1965); Pohádky za oponou (1966); Má Praho, 
město múz (B 1966); Co nesmyí déšť (BB 1967, 
z 1946 — 57); Povídám, povídám pohádky (verš, po
hádky, 1968); Americký manažer Merle Armitage 
vzpomíná (P 1968); Kašpárek (verš, pohádka, 1968); 
Ypsilon a Evangelina (D 1968); Jidáš, zrádce spra
vedlivých (D 1969); Střepiny, o které jsem se sám 
pořezal (úvahy, parodie, 1969); Nezapomenutelný 
čas (B 1971); Zahrada v Atlantidě (BB 1971); Přátel
ství přes oceán (vzpomínky, 1971); Andělům a růžím 
(BB 1971); Kocour v botách (verš, pohádka, 1972);
— posmrtně: Závrať návratu (B 1973); Cyrano 
z Bergeracu (převyprávění hry E. Rostanda, 1973); 
Na konci tisíciletí (BB 1973); Pohádky ze starého 
kočáru (1973); Zahrada přítelkyně (P 1976); Odila (B 
ke kresbám K. Lhotáka, 1976). — Přebásnění: Le
genda o svaté Kateřině (1958); Rukopisy Králové
dvorský a Zelenohorský (1961); Krásných paní milo
vání a jiné rýmy a šprýmy (výbor ze staročeské poe
zie, 1963). — Překlady: Hvězdy nad Triglavem (mo
derní slovinská poezie, 1940, s J. Čarkem, J. Horou, 
F. Nechvátalem a K. Novým); L. de Camöes: Portu
galské lásky (1941, s V. Černým) 4- Lusovci (1948, se 
Z. Hampejzem) 4- Lyrika (1957, se Z. Hampejzem) 
4- Msti se mým slzám (1962, se Z. Hampejzem); 
Med a hořec (latinské básně humanistů 15. a 16. stol., 
1942, s V. Studenou); Arabské pohádky z 1 001 noci 
(úprava, 1942); A. de Castro Alves: Otroci (1951, se 
Z. Hampejzem); A. József: S čistým srdcem (1953, 
s L. Hradským a V. Závadou); S. Petöfi: Básně (1953, 
s L. Hradským) + Bohatýr Jan (1953, s L. Hrad
ským); G. Keller: Básně (1954); N. S. Tichonov: Ži
vot pod hvězdami (1954); J. W. Goethe: Básně. Zá- 
padovýchodní díván (1955, s O. Fischerem a V. Feld- 

steinem) 4- Láskyplné písně (1958); Poezie sovětské 
Rusi (2 sv., 1956); A. S. Puškin: Lyrika (1956); J. Ara- 
ny: Zvon v pustě (1957, s L. Hradským); S. Michál
kovi Strýček Štěpán a veselí přátelé (1958, s J. Pla- 
chetkou, J. V. Svobodou a J. Zábranou); S. Maršak: 
Domeček (1958); R. Jeffers: Mara (1958) 4- Jestřábí 
křik (1960) 4- Hřebec grošák. Silák Hungerfield 
(1960) 4- Pastýřka putující k dubnu (1961) 4- Medea 
(1962) 4- Básně z Jestřábí věže (1964) 4- Ženy od 
mysu Sur (1965) 4- Sbohem, moře (1968); G. Leo
pardi: Poezie luny (1959); I. Madách: Tragédie člo
věka (1960, s L. Hradským); A. Tóth: Od srdce k srd
ci (1961, s L. Hradským); A. F. Faiz: Žalující obraz 
(1961, s J. Markem); W. Shakespeare: Zimní pohád
ka (1964) 4- Venuše a Adonis (1976) 4- Lukrécie 
(1977); M. Radnóti: A přece se vrátím (1964, s L. 
Hradským); G. Illyés: Jilm a vítr (1965, s L. Hrad
ským); H. Martinson: Aniara (1966, s J. Vohryzkem); 
E. Ady: Sám s mořem (1966, s L. Hradským); J. L. Ti- 
eck: Krásná Magelona (1967); A. Garrett: Podloubí 
v Anenské ulici (1970, se Z. Hamplem); R. Desnos: 
Zpěvobajky a květomluva (1971); A. J. Saraina, Ó. 
Lopes: Dějiny portugalské literatury (1972, se Z. 
Hamplem); H. Melville: Bílá velryba (1975, se S. V. 
Klímou a M. Kornelovou); A. S. Puškin: Měděný 
jezdec a jiné povídky (1976, s P. Křičkou, V. Nezva
lem, Z. Bergrovou); J. Amado: Mulatka Gabriela 
(1977, se Z. Hamplem). — Výbory (vesměs v autoro
vě usp.): Kamenný anděl (1949); O propast opřeno 
(1965); Vybrané verše z let 1937-1971 (1972). ■ 
SCÉNICKY. Hry: Trny mládí (1944); Návrat (1966). 
■ REDIGOVAL časopis: Mladá kultura (1936—37); 
sborníky: Za Jiřím Ortenem (1945), Ohnice (2 sv., 
1947), Almanach Kmene 1948 (1948), Pevný bod 
(1967, s J. Otradovicovou). I

LITERATURA: V. Černý: Z lyrických knížek (ref. 
Kámen v dlažbě), LidN 7. 6. 1937 4- ref. Milenka 
modř, KM 1939 4- ref. Kamenný pláč, KM 1940; J. 
B. Č. (Čapek): Literatura. Krásná (ref. Rok, Kamen
ný pláč), Naše doba 1939/40; ■ diskuse o kn. Slovo 
k mladým: B. Březovský: Slovo k mladým, Panorá
ma 1940; J. Pilař: Průhled novou generací, Venkov 
31. 5. 1940; V. Černý: Slovo o Slovu k mladým, KM 
1940; L. Čivrný: Slovo k stárnoucím, KM 1940; J. 
Červinka: K Poznámce mladého básníka, Řád 1940;
A. Pražák: Generační vlnění, Naše doba 1940/41; V. 
Běhounek: Ohlasy Slova k mladým, Dělnická osvěta 
15. 6. 1941; J. B. Čapek: O nejmladší generaci básnic
ké, LidN 17. 8. 1941 ■; B. Fučík: Nad Hladinami tů
ní, Akord 1943; Z. V. (Vavřík): ref. O Faustovi, Mar- 
kétce a ďáblu, Úhor 1944; J. Grossmann: O českých 
debatách, Generace 1945/46, č. 6 4- Nejmladší česká 
poezie v přehledu. 2. Problémy mladé generace a K.
B. , Lid. kultura 1947, č. 4; K. Bodlák: ref. Praha pod 
křídly války, Listy 46/47; J. Pinkava: Nad Dušemi 
orlů, KM 1947; Hý (L. Holý): Další knížky dětem 
(ref. Všelijaké povídání pro táty, když si povídají 
s dětmi), Svob. slovo 17. 12. 1947; A. M. Píša: Vlád.
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Holan a jiní (ref. Paměť bojovníků), Kytice 1947; J. 
Stern: Kniha plná protimluvů (ref. Pravda světa), 
NŽ 1948; M. Jariš: Hostina falešných teorií (ref. Jim 
hostinou bylo ...), Var 1948; F. Buriánek: Nové kni
hy starých veršů (ref. Kamenný anděl), Zeměd. novi
ny 30. 6. 1949; V. Pazourek: Verše o slunci (ref. Slun
ce a život), HD 1954; M. Česal: Dvě zajímavé insce
nace (ref. Johanes doktor Faust), Kultura 1958, č. 50; 
J. Opelík: Jistoty dobyté a dobývané (ref. Dějiny srd
ce), Kultura 1958; J. Červenka: Jak záhadný sirotek 
k štěstí přišel (ref. Zuzanka a mořeplavci na Vltavě), 
Zlatý máj 1962; M. Petříček: Dějiny světa a dějiny 
srdce, Plamen 1962 4- Nutnost básnické metody 
(ref. Čas kočárů a lamp), Plamen 1963; D. Karpatský 
in K. B.: O propast opřeno (1965); Z. Kožmín: Poe
zie rovnováhy (ref. Co nesmyl déšť), LitN 1967, č. 34; 
(iz) (I. Zítková): Knihy o poezii (ref. Střepiny, o které 
jsem se sám pořezal), Mladá fronta 19. 8. 1969; Z. 
Hampl: Morreu K. B. (nekrolog), Philologica Pra
gensia 1973; M. Blahynka: Poslední poéma K. B. 
(ref. Závrať návratu), Tvorba 1973, č. 18; ■ ref. Na 
konci tisíciletí: (rsk) (M. Borský), Práce 11. 7. 1973; 
M. Blahynka, Tvorba 1973, č. 46 ■; Š. Vlašín: Zroze
ní zahrádkáře (ref. Zahrada přítelkyně), Tvorba 
1976, č. 42.

pb

Emílie Bednářová
* 2. 4. 1907 Praha

Prozaička, dramatička, překladatelka z bulharštiny, 
ruštiny a angličtiny, autorka prózy pro děti.

Roz. Jiřincová, sestra malířky Ludmily Jiřinco- 
vé (nar. 1912); dcera krejčího. Studium na reál, 
gymnáziu v Praze ukončila 1923 (v septimě) 
a provdala se. Poté (do 1929) vykonávala ve
doucí a dozorčí práci v manželově farmaceu
tickém podniku. 1931 se provdala podruhé za 
bulharského inženýra žijícího v Praze. Pod no
vě přijatým jménem E. Stambolieva publiko
vala později své první literární práce. 1960 se 
provdala potřetí za básníka K. Bednáře po 
dlouholetém přátelství s ním. Pro jeho překla
dy poezie připravovala doslovné překlady 
z ruštiny, polštiny, němčiny a angličtiny (pře
devším amerického básníka R. Jefferse). Sama 
publikuje překlady z ruštiny a bulharštiny.

Proti prostým vzpomínkám na vlastní dět
ství (Stříbrné střevíčky) se vyprávění o před
chozích generacích autorčina rodu (Pod staro
pražským neberrí) rozrůstá do obrazu doby 
a jejího životního stylu. Jednotlivé scénky od
krývají pod dějovou groteskností bolestný 
i úsměvný úděl především ženských postav. 
Na pomezí báje se pohybuje jak rozměrný ro
mánový obraz bulharské patriarchální vesnice 
Obraz ve studni, tak dramatická báseň Kálidás 
o indickém básníkovi ze 6. století.

PŘÍSPĚVKY in: Lid. demokracie; Nár. osvobození; 
sb. Pevný bod (1967); Práce; Salón (od 1937). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Pod staropražským nebem (P 
1941, podp. E. Stambolieva, 2. vyd. 1970, podp. E. 
Bednářová); Obraz ve studni (R 1944, podp. E. 
Stambolieva); Kálidás (D 1946, podp. E. Stambolie
va, s K. Bednářem); Jitřenka a devět dětí (pohádka, 
1948, podp. E. Stambolieva); Stříbrné střevíčky (P 
1970). — Překlady: M. Veleva: Bulharské národní 
kroje a výšivky (1951, podp. E. Stambolieva); G. 
Mokšancev: Píseň o bílém roce (1951, podp. E. 
Stambolieva, s J. Terleckou). ■ SCÉNICKY. Pře
klad:]. London: Zlato (1975). ■

LITERATURA: ■ ref. Pod staropražským nebem: 
B (E. Bass), LidN 16. 11. 1941; b (V. Běhounek), Děl
nická osvěta 1942, č. 1 ■; Pa (F. Pala): Bednářovo 
zpracování indického dramatu (ref. Kálidás), Svob. 
slovo 19. 3. 1947; ■ ref. Stříbrné střevíčky: (ju), Lid. 
demokracie 15. 7.1970; -al-, Tvorba 1970, č. 2 ■; (ku) 
(J. Kutina): Arkány vzpomínek (O večeru z díla E. B. 
v Lyře Pragensis), Lid. demokracie 31. 3. 1976.

Pb

Alois Beer
* 27. 2. 1833 Dobruška
† 9. 10. 1897 Dobruška

Malíř samouk, lidový kronikář, autor ilustrovaných 
pamětí.

Třetí dítě Jana B., dobrušského měšťana a po- 
vozníka. Od dětství měl výrazné malířské na
dání. Vyučil se soustružníkem, 1849 šel jako 
tovaryš na vandr do Vídně (doma zatím ze
mřel otec). Po návratu (1852) se vydal znovu 
na cestu, byl v Bavorsku, Štýrsku, delší čas
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pracoval v Lublani, v severní Itálii navštívil 
i Benátky, Veronu, Milán. Do Dobrušky se 
vrátil 1858, zařídil si soustružnickou živnost 
a později i prodejnu. Byl všestranně zkušeným 
řemeslníkem, sám se označil za „soustružníka, 
řezbáře, pasíře, pozlatitele, brejlaře a malíře“. 
Vídeň podruhé navštívil 1873 o světové výsta
vě. 1862 se oženil, krátce po ovdovění (1868) 
se oženil znovu, s druhou manželkou žil v ne
ustálých sporech. Jezdil po jarmarcích a pou
tích se zbožím, provozoval podomní obchod 
s drobným domácím zbožím. K rodinným ne
švárám se přidaly hmotné nesnáze; B. se poku
sil o sebevraždu. 1872 mu zemřela oblíbená 
dcera, 1878 matka, 1879 druhá manželka. 1886 
dal připsat živnost synovi a plně se věnoval 
své největší zálibě, malířství, a prodával obra
zy. Nepochopení rodiny i okolí vedlo B. k čas
tým útěkům z domova. Při dobrušské hospo
dářské a průmyslové výstavě 1892 vystavoval 
soubor kreseb, uznání pražského fotografa 
Eckerta mu získalo i respekt v rodišti. Trpěl ke 
konci života bídou, stonal tuberkulózou, na niž 
zemřely i dvě jeho děti. Pohřben byl v Dob
rušce.

Od mládí zaznamenával B. obrazem i slo
vem, co zažil, viděl, poznal, o čem slyšel. V po
sledním desítiletí života dával těmto zázna
mům a kresbám konečnou podobu. Jeho pa
měti mají 65 vázaných sešitů kvartového for
mátu a jednotlivé volné listy. Spolu se svými 
životními událostmi, zkušenostmi, názory a vy
znáními zaznamenává v nich B. ve volném vy
pravěčském sledu vše, s čím přišel do styku na 
cestách cizinou i doma. Slovní výklad se pojí 
s obrazem (často slovně komentovaným), obo
jí vyniká smyslem pro věcnost a názornost 
Autorova zvídavost, poznávací důslednost, je
ho nehierarchizovaný zájem o veškeré, i nej
běžnější životní projevy, lidské výrobky, vý
tvory a zařízení, o chování, vztahy a konání 
lidí, o způsoby pojmenování a jeho schopnost 
výstižného popisu detailů i celku činí z jeho 
kroniky všestranně užitelný dokument. Lite
rární hodnota kroniky je v kvalitách B. spon
tánního vypravěčství a v bezprostřední výpo
vědi o lidsky bohaté osobnosti jejího tvůrce. 
Do širší veřejnosti začalo B. dílo pronikat od 
poloviny 30. let 20. stol., tehdy zaujalo i vý
tvarné a slovesné tvůrce, jejichž umělecká 
osobnost byla již dříve poznamenána stykem 
s tzv. primitivním uměním (S. K. Neumann, J. 
Čapek, J. John, F. Halas aj.). Zájem o naivisty 

a insitní umění v 60. letech znovu esteticky ak
tualizoval i dílo B.

PŘÍSPĚVKY (posmrtně, výňatky z pamětí) in: Ději
ny a současnost (1959); Kult, kalendář Dobrušky 
(listopad 1969 — červen 1970); Magazín DP (1937); 
Od Orebu (1937); Tvorba (1962); Život (1937). ■ 
KNIŽNĚ. Posmrtná vydání výborů z pamětí: Ne
vděk (1936, ed. K. Michl); Lituji, že nejsem básník 
(1970, ed. K. Michl a R. Skřeček); Na vandru (1974, 
ed. K. Michl); Památnosti mého podomování (1978, 
ed. K. Michl). ■

LITERATURA: J. Čapek in Katalog výstavy 
obrazů a kreseb A. B. v Umělecké besedě v Praze 
(1937); K. Michl in kniž. a čas. vyd. výborů z pamětí; 
J. Zahálka: A. B. Život, dílo a názory lidového kroni
káře a kreslíře z Dobrušky, dipl. práce FFUK v Pra
ze 1956 + Lidový zápis — odraz historické skuteč
nosti, Hradecký kraj 1959; Jos. Cvrček: Koho vinil
A. B., že Dobruška přišla r. 1858 o okresní soud, 
Kult, kalendář Dobrušky, květen 1966; K. Michl: A.
B. Vzpomínka k 70. výročí jeho smrti, Kult, kalendář 
Dobrušky, leden 1968; V. V. Kremer: O Beerovi sku
tečném a legendárním, Kult, kalendář Dobrušky, le
den 1969; L. Hladký: O tzv. legendě o A. B., Kult, ka
lendář Dobrušky, únor 1969; V. Stanovský in A. B., 
Lituji, že nejsem básník (1970); Hlasy o A. B. (Jos. 
Čapek, F. Halas, V. Holan, J. John, K. Konrád, S. K. 
Neumannn, V. Vančura), in A. B.: Lituji, že nejsem 
básník (1970); ■ ref. Lituji, že nejsem básník: B. Be
neš: Pololiterární tvorba, ČLit 1971; L. Hladký, 
Orlické hory a Podorlicko 1973 ■; ■ ref. Na vandru: 
O. Sirovátka, Národop. aktuality 1974; Š. Vlašín, 
Tvorba 1974, č. 4 ■.

mo

František Beer
* 4. 12. 1790 Rožmitál (R. pod Třemšínem)
† 29. 5. 1874 Strašíce u Zbiroha

Překladatel italské poezie a prózy, básník, publikují
cí v druhém desítiletí 19. století.

Studoval v arcibiskupském semináři v Praze, 
jako farář působil v Počaplích (dnes Králův 
Dvůr), od 1848 v Mýtě u Zbiroha, brzy nato 
odešel na odpočinek a žil ve Strašících.

Časopisecky uveřejnil překlady několika 
básní z Ariostova díla Orlando Furioso a pů-
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vodní poezii. Jeho jediný knižně vydaný pře
klad povídky z italštiny (předloha nezjištěna) 
se vymyká běžné dobové české prozaické pro
dukci především formou fabulace; není závislý 
na české preromantické povídce a svědčí o ji
ných cestách hledání vyšší umělecké úrovně 
české prózy, než byla cesta inspirovaná J. 
Jungmannem na počátku 19. století. Soudobá 
ani pozdější kritika na tuto prózu nereagovala.

PŘÍSPĚVKY in: Vlastenské noviny (od 1815). ■ 
KNIŽNĚ. Překlad: Příhody Bianky Kapelly, šlech
tičny benátské (1817).

mo

František Běhounek
* 28. 10. 1898 Praha
† 1. 1. 1973 Karlovy Vary

Fyzik, odborník v radiologii; autor vědeckých publi
kací, dobrodružné a vědeckofantastické beletrie pro 
mládež, literatury faktu a popularizačních prací.

Pocházel z rodiny strojního zámečníka. Studo
val na reálce v Praze (mat. 1916), 1916—20 
matematiku a fyziku na pražské přírodověd, 
fakultě (doktorát 1921, disertační práce z opti
ky) a 1920—22 radiologii jako stipendista u M. 
Curieové-Sklodowské na Institut du Radium 
v Paříži. 1922 — 26 pracoval na organizování 
Státního radiologického ústavu v Praze. Zú
častnil se dvou výprav do Arktidy (Amundse- 
novy, Ellsworthovy a Nobilovy 1926 a Nobilo
vy 1928, s níž ztroskotal a prožil sedm týdnů 
na ledové kře) a jako první Čech pronikl na 
severní pól. K vědeckým výsledkům obou ex
pedicí podstatně přispěl výzkumem ionizace, 
atmosférické elektřiny a radioaktivní emanace 
ve vzduchu. 1929 byl jmenován docentem, 
1934 mimořádným a 1954 řádným profesorem 
radioaktivity a atmosférické elektřiny na pří
rodověd. fakultě UK; od 1956 vedl katedru do- 
zimetrie ionizujícího záření na fakultě technic
ké a jaderné fyziky ČVUT. Zároveň vedl Stát
ní radiologický ústav (1929—45), kde se zabý
val především studiem jáchymovského uranu 

a zároveň pracovním prostředím tamních hor
níků, což ho přivedlo k lékařské radiologii. 
1946—55 řídil výzkumné fyzikální oddělení 
Státního radioléčebného (později Onkologic
kého) ústavu v Praze na Bulovce, od 1956 Od
dělení radiologické dozimetrie Ústavu jader
ného výzkumu ČSAV (od 1972 samostatnou 
Laboratoř radiologické dozimetrie). 1953 byl 
zvolen členem korespondentem ČSAV, 1960 
akademikem. Před druhou světovou válkou 
byl dopisujícím členem akademie věd v Římě 
a členem mezinárodní komise pro standardi
zaci jednotek v rentgenu a radiu, od 1956 pů
sobil jako expert čs. ministerstva zahraničních 
věcí v UNESCO a ve vědecké komisi OSN 
pro výzkum atomového záření. V posledních 
letech se soustředil na problém přítomnosti 
radioaktivních látek v životním prostředí. Ze
mřel během léčení v Karlových Varech.

Převážnou část B. literárního díla tvoří be
letrie pro mládež, v níž autor v rámci dobro
družného děje podává přístupnou formou 
poučení o přírodovědeckých problémech nebo 
o historických faktech. B. vycházel obvykle ze 
skutečných událostí, které zpracovával v širo
ké škále literárních žánrů, od literatury faktu 
{Lidé a póly) přes cestopisy {Na sever od Zam- 
bezi, Fregata pluje kolem světa), vyprávění 
z autopsie (prvotina pro dospělé Trosečníci na 
kře ledové) až k vědeckofantastickým prózám 
{Robinsoni vesmíru) a detektivním románům 
{Případ profesora Hrona). Podíl fakt a literár
ních prvků je zde různý a nelze vždy přesně 
určit hranici mezi beletrií a pracemi populárně 
vědeckými {Kniha robinsonu). V celém B. díle 
se projevuje zájem o vývoj a možnosti moder
ní vědy. Poznatky, které B. sděloval čtenářům, 
neustále aktualizoval novými verzemi svých 
příběhů (všechny práce v dalších vydáních 
podstatně přepracovával) i tvůrčími návraty 
k hrdinům, událostem a motivům, přecházejí
cím z jedné knihy do druhé (Akce L — Robin
soni vesmíru, Trosečníci polárního moře — 
Tajemství polárního moře). Pro B. prózy je cha
rakteristická atmosféra pravdivosti, která pro
stupuje vzrušující obrazy tragédií i triumfů lid
ské odvahy, solidarity a houževnatosti, i víra 
v člověka a jeho schopnosti. B. hojně spolupra
coval s časopisy pro mládež, televizí a rozhlasem 
(1949 hra Rudý medvěd startuje), překládal od
bornou literaturu, psal doslovy ke knihám odpo
vídajícím jeho literárním a vědeckým zájmům 
(R. Amundsen, J. Verne, E. Curie).
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PŘÍSPĚVKY in: sb. Almanach lázní Čs. republiky 
(1954); Dnešek (od 1946); Haló 49-80; Haló nedělní 
noviny (od 1949); sb. Jak Češi objevovali svět (1941); 
Květy (od 1951); Kultura (od 1958); Lid. noviny (od 
1940); Mladý hlasatel (od 1937); Nár. osvobození 
(od 1934); Nové knihy (od 1961); Právo lidu (od 
1929); Přehled zajímavostí světového tisku (od
1947) ; sb. Příprava a vědecké výsledky výpravy Itá
lie (Gotha 1929); Roj (od 1938); Zlatý máj (od 1958). 
Mimoto další časopisy pro ml. a četné věd. a odb. 
časopisy domácí i zahraniční. I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Trosečníci na kře ledové (P 1928, upr. vyd. pro ml. 
1955 s tit. Trosečníci polárního moře); V říši věčné
ho ledu a sněhu (PP pro ml., 1936); Lidé a póly (PP 
pro ml., 1941); Mořeplavci a objevitelé (PP pro ml., 
b. d., 1941); Kletba zlata (PP pro ml., 1942); Tajem
ství polárního moře (R pro ml., 1942); Fregata pluje 
kolem světa (R pro ml., 1942); Kniha robinsonů (PP 
pro ml., 1944; reduk. vyd. 1965 s tit. Robinsoni Žel
vích ostrovů); Robinsoni z Kronborgu (R pro ml., 
1944); Ledovou stopou (R pro ml., 1946); Na sever 
od Zambezi (P pro ml., b. d., 1947); Ponorka Nar- 
whal-2 (P pro ml., b. d., 1947); V horách Větrné řeky 
(PP pro ml., 1947; reduk. vyd. 1958 s tit. Ostrov dra
ků); Děla hřmí u severního pólu (P pro ml., 1947); 
Případ profesora Hrona (R 1947, přeprac. vyd. 1968 
s tit. Dům zelených přízraků); Komando plukovníka 
Brenta (R pro ml., 1948); Únik z atomového města 
(P pro ml., 1948); V zajetí Matabelů (R pro ml.,
1948) ; Lovci paprsků (R pro ml., 1949); Příběhy staré 
řeky (PP pro ml., 1955); Akce L (R pro ml., 1956); 
Robinsoni vesmíru (R pro ml., 1958); Tábor v lese (R 
pro ml., 1960); Projekt Scavenger (R pro ml., 1961); 
Dobrodružství na nové řece (P pro ml., 1962); Rokle 
u Rjukanu (R 1966); Na dwóch planetách (R pro ml., 
Katovice 1967); Mlha nad Atlantikem (PP pro ml., 
1969); Cesta do neznáma (P 1973). —Ostatnípráce 
— populárně vědecké: Rádium a paprsky X (1924); 
Sieben Wochen auf der Eisschole (Lipsko 1929); Od 
atomu k vesmíru (1939); Neviditelné paprsky (1939); 
Země, planeta neznámá (1941); Svět nejmenších 
rozměrů (1945); Cesta za objevem (1945); Atom děsí 
svět (1947); K jádru hmoty (1948); O zářící hmotě 
(1954); Atomový věk (1956); Zářící atomy (1956); Pi- 
erre Curie (1957); Lidé a radioaktivita (1960); Atomy 
dnes a zítra (1962); Atomy vládnou (1972); Newton 
by se divil (1975, s I. Boháčkem a Z. Pinčem); — od
borné: Rádium, jeho vlastnosti, použití a výroba 
u nás i v cizině (1923); Atmospheric Electric Resear- 
ches made in 1928 (Baltimore 1929); Úvod do ra
dioaktivity (1931, s J. Heyrovským); Atmosférická 
elektřina (1936); Lékařská radiologie (1937, s F. V. 
Novákem); Práce s umělými radioizotopy (1951); 
Radioaktivita (1952); Umělá radioaktivita (1952); 
Stručný fyzikální nástin nauky o ionizujícím záření 
(1952); Primární rakovina plic — hornická nemoc, 
stanovení dávky ionizačního záření (1952); Radiolo
gická fyzika (1954, s A. Bohunem a J. Klumparem);

Ionizující záření (1956); Dozimetrie ionizačního zá
ření a ochrana před ním (1959); Použití radioizotopů 
ve vědě a v technice (1960, s kol.). — Překlady (yéts. 
odb. práce): E. Larsen: Ten chlapík je blázen (1940); 
H. Römpp: Chemické pokusy, které se podaří (1941) 
4- Chemie kovů (1944); sb. Jeden svět nebo žádný 
(1947). — Souborné vydání: Knihy F. B. pro mládež 
(Albatros, 1967-78,13 sv.). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: Škola v kostce (1938); Jeden svět nebo žádný 
(1947); Fréderic Joliot-Curie (1965). i

LITERATURÁ: an.: Dr. B. přijíždí dnes do Prahy, 
Več. Čes. slovo 31. 7. 1928; vch. (V. Cháb): ref. Tro
sečníci na kře ledové, Večerník PL 7. 3. 1929; kc. (J. 
Kunc): ref. V říši věčného ledu a sněhu, Rozhledy 
1937; ■ ref. Tajemství polárního moře, Fregata pluje 
kolem světa: š., A—Zet 18. 9.1943; F. Bulánek-Dlou- 
hán, Úhor 1944 ■; ok (O. Kryštofek): ref. Robinsoni 
z Kronborgu, Svob. noviny 18. 4. 1946; ■ ref. Ledo
vou stopou: md, Práce 23. 4. 1947; kp (K. Polák), PL 
14. 8. 1947 ■; N. Č., F. H. (Černý, Holešovský): ref. 
Na sever od Zambezi, Komenský 1946/47; ij: ref. 
Komando plukovníka Brenta, Mladá fronta 22. 5. 
1948; ■ ref. Trosečníci polárního moře: S. Chábera, 
Zeměpis ve škole 1956; O. Syrovátka, RP 31. 3. 1957 
■ k šedesátinám: Z. Spurný, Jaderná energie 1958; 
Č. Jech, Vesmír 1959; Z. Dienstbier, Čas. lékařů čes
kých 1959 ■; V. Frýbová: ref. Robinsoni vesmíru, 
Kultura 1. 4. 1959; V. (Z. Vavřík): ref. Tábor v lese, 
LitN 1960, č. 45; J. Kunský in Čeští cestovatelé 
2 (1961); ■ ref. Projekt Scavenger: (ok) (O. Kryšto- 
fek), Práce 3. 2. 1962; M. Bašti, Sociál, škola 1961/62 
■; V. Kubín: ref. Akce L, RP 6. 11.1962; O. Chaloup
ka: ref. Robinsoni Želvích ostrovů, Zlatý máj (dále 
ZM) 1965; B. Stehlíková: ref. Fregata pluje kolem 
světa, V horách Větrné řeky, ZM 1971; J. Voráček: 
Být dobyvatelem severního pólu, ZM 1971; I. Zítko
vá: ref. Na sever od Zambezi, ZM 1971; U. Nobile in 
Červený stan (1972); V. Nezkusil: ref. V horách Vě
trné řeky, ZM 1972; ■ nekrology: Č. Jech: Vesmír 
1973, č. 4; V. Petržilka, Věstník ČSAV 1973; S. Sti- 
bor, RP 6. 1. 1973 ■; V. N. (Nezkusil): ref. Kniha ro
binsonů, ZM 1975; O. Ch. (Chaloupka): ref. Newton 
by se divil, ZM 1975.

kh, sm

Václav Běhounek
* 12. 9. 1902 Louny
† 10. 12. 1980 Praha

Literární kritik a historik, bibliograf.
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Studoval na reálce v Lounech (mat 1921), na 
filoz. fakultě UK v Praze (obor čeština, rušti
na, 1922—26) a na státní škole knihovnické. 
1924—42 působil jako archivář v knihovně 
Akademického domu, 1939—42 jako literární 
referent listu Národní práce; 1942—45 byl 
vězněn v nacistických koncentračních tábo
rech. Od 1945 byl redaktorem deníku Práce, 
1967 odešel do důchodu. Přispíval do mnoha 
časopisů, několik jich redigoval a byl členem 
redakčního kruhu časopisu Země sovětů 
(1931—34), Nová svoboda (1933—37), Pra
ha—Moskva (1936—38) a Kulturní politika 
(1945-48).

Jako recenzent a kulturní publicista sledoval 
B. soustavně dění v soudobé české i cizí litera
tuře. Svůj odborný zájem soustředil hlavně na 
obor rusistiky: zabýval se bibliografickými 
pracemi (Sovětský svaz v písemnictví Českoslo
venska), popularizoval ruskou a sovětskou li
teraturu, podílel se redakčně nebo jako editor 
a autor doslovů na jejím vydávání (L. N. Tol- 
stoj, F. M. Dostojevskij, M. Gorkij, V. T. Na- 
režnyj, A. I. Kuprin) a napsal monografie 
o Puškinovi a Gorkém. Při výkladu literatury 
uplatňoval kritéria pokrokovosti a obhajoval 
principy realismu. Epizodicky byl činný i jako 
překladatel (drobné překlady časopisecké, je
den knižní).

ŠIFRY: b., B., V. B., vbk. ■ PŘÍSPĚVKY in: Akade
mie (od 1926); Černá země (1935); Časopis čes. 
knihovníků; Čes. noviny; Českosl. rusistika (1963); 
Čin (od 1930); Dělnická osvěta (od 1926); Duch no
vin; Haló noviny (od 1934); Index (od 1935); Kultu
ra; Kultura doby (od 1936); Kult, politika (od 1934 
a od 1945); Kytice (od 1946; 1948 Naše vězeňská li
teratura); Levá fronta (od 1932); Lid. noviny (od 
1937); Lit. noviny (od 1930 a od 1951); Moderní stát; 
Nár. osvobození (od 1926); Nár. práce (od 1939); 
Naša kniha; Naše cesta (od 1934); Naše vojsko; No
vá svoboda (od 1929); Nové Rusko; Nový život (od 
1951); Ochotnické divadlo; Plamen (od 1961); Práce 
(od 1945); Praha—Moskva (od 1936); Právo lidu (od 
1929); Průboj; Ranní noviny (od 1934); Rovnost 
(1949); Růst (1948); Slavische Rundschau; Slovanský 
přehled (od 1957); Snaha; Stráž severu (1949); 
Studentská revue (od 1925); Studentský časopis (od 
1922); Studentský věstník (od 1921; 1929 Bibliogra
fie literatury o studentstvu. Časopisecká bibliografie 
za r. 1928); Svět práce; Svět sovětů (od 1935); Svět 
v obrazech (od 1950); Tribuna (od 1922); Tvorba (od 
1932); Úder; Útok; Volná myšlenka; Země sovětů 
(od 1931); Zlatý máj (od 1962). ■ KNIŽNĚ. Práce 
o literatuře: Ruská literatura za pětiletky (1932);

Bibliografie socialismu (za rok 1932, 1933, 1934, 
3 sv., 1933—35); Sovětský svaz v písemnictví Česko
slovenska (1936, s J. Riessem); Kulturní slovníček 
(1945, s jinými); A. S. Puškin. Život, dílo, ohlasy 
(1949); Maxim Gorkij, klasik socialistického písem
nictví (1951). — Ostatní práce: Bibliografie student
ského hnutí a vysokého a středního školství (za léta 
1929—30) (1931). — Překlad: M. Ibragimov: Nasta
ne den (1952). I REDIGOVAL almanach: Alma
nach lounského studentstva (1921); časopisy: Cíl 
(Louny, 1918—20), Studentský věstník (1921—23), 
Studentská revue (1922—26), Dělnická osvěta 
(1930—38), 14. duben. Zpravodaj bývalých čs. vězňů 
bayreutské věznice (Bayreuth, 1945, s F. Hamplem 
a A. Nehasilem); knižnice: Příliv (1945—52), Spisy F. 
M. Dostojevského (1959—77, se Z. Skopalem); sbor
ník: Sborník studentské práce v Lounech (1923). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: V. Jankovec: Verše z vě
zení (b. d., 1945); J. Pojar: Těžkou rukou. Črty, po
vídky, úvahy a vzpomínky dělníkovy (1950); J. J. 
Paulík: Velké dobrodružství (výbor z díla, 1956); A.
I. Kuprin: Černý blesk (výbor povídek, 1961) + Za 
slávou (výbor povídek, 1961). ■

LITERATURA: ■ ref. Almanach lounského stu
dentstva: A. M. Píša, Červen 1921; J. V. S. (Sedlák), 
Tribuna 4. 9. 1921 ■;■ ref. Bibliografie literatury 
o studentstvu: J. Šnobr, Čin 1929; R., PL 26. 9. 1929
■ ref. Ruská literatura za pětiletky: M. M. (Maje
rová), Čin 1932; A. M. Píša, PL 7. 5. 1932 ■; jp (J. 
Poch): ref. Bibliografie socialismu, LidN 7. 1.1937; ■ 
ref. Sovětský svaz v písemnictví Československa: B. 
Václavek, Z nové literatury kritické, Index 1937, s. 
46; J. Kunc, Nová svoboda 5. 2. 1937; L. J. (Jehl), 
Rozhledy 1937, s. 16; zč. (Z. Černý), U Blok 1937
■ k šedesátinám: J. Dolanský, Práce 12. 9. 1962; J. 
F. Franěk, Tvorba 1962, s. 884 + Čs. rusistika 1962, 
s. 55 ■; F. Hampl: Přežil svou smrt (vzpomínka na 
setkání s V. B. ve vězení), Večerní Praha 16. 9. 1967;
J. Švehla: Zdravice V. B. (k 65. narozeninám), Práce 
12. 9. 1967; b. m.: V. B. Zdaleka ne na rozloučenou (k 
odchodu V. B. z deníku Práce), Práce 30. 12. 1967; ■ 
k sedmdesátinám: (HH) (H. Hrzalová), RP 12. 9. 
1972; (jšr) (J. Šnobr), Práce 12. 9. 1972; -ek- (V. Jelí
nek), Tvorba 1972, č. 38 ■; (dš): nekrolog, Práce 19. 
12. 1980.
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Jan Bechyňka
† asi 5. 11. 1507 Praha

Náboženský spisovatel, autor drobných pojednání 
o otázkách křesťanské morálky.

Byl synem krejčího, k duchovní dráze ho při
pravil farář Jakub v Načeradci. Kněžské svě
cení získal prý v Arménii, kam odešel 1499 
s jinými žáky pražské univerzity. Působil jako 
utrakvistický farář u Sv. Apolináře v pražském 
Novém Městě, byl zastáncem basilejských 
kompaktát a příkrým odpůrcem jednoty bra

trské; jako kazatel se těšil velké oblibě.
Jeho drobná nábožensko-moralistní pojed

nání, shromážděná ve dvou rukopisných sbor
nících, jsou pozoruhodná mystickými rysy, 
plynoucími z trvalého srovnávání nábožen
ských představ a pojmů s konkrétními před
měty a ze stálého myšlení v podobenstvích.

RUKOPISNĚ: Traktát o viděních a pokušeních 
zbožného mládence; List proti Bratřím a Mikulášen
cům; Bratru Ondřejovi... korbelík duchovní; Pocti
vému knězi Jakubovi, načeradskému faráři,... po
zdravení ...; Urozenému panu Pesíkoví na Komáro
vě kněz Jan...; Urozené paní Dorotě, paní Řího
vé...; O křti zvonů; Benešovi, bratru vilémovské- 
mu, vejklad na stav tkadlcovský; Praga mystica; 
Vlastním rodičům svým...; Paní Rybové (vše b. d., 
kolem 1500). ■ EDICE: Praga mystica (1984, ed. N. 
Rejchertová, Acta reformationen Bohemicam illu- 
strantia 3).

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); F. 
M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního muzea v Pra
ze, 1, č. 873, 1250 (1926); P. Spunar in Literární čin
nost utrakvistů doby poděbradské a jagellonské, 
Acta reformationem Bohemicam illustrantia 
1 (1978). ■ LITERATURA: J. Jungmann: Jana B. spi
sy křesťanskomravného obsahu, sb. Rozbor staro
české literatury (1842); J. Jireček: Rukověť 1 (1875); 
Č. Zíbrt: Praga mystica, Nár. listy 27. 4. 1905; K. Ho- 
dura: Datování spisů J. B., LF 1960; N. Rejchertová: 
J. B. — kněz a literát, in Acta reformationem Bohe
micam illustrantia 3 (1984).

jh

Vojtěch Bělák viz František Šimáček

Karel Bellmann
Působnost 1856—1912

Pražské nakladatelství, knihtiskařství, litografie 
a zvonařství.

Zakladatel firmy K. B. (* 11. 12. 1820 Praha, † 
1893), národností Němec, se podepisoval větši
nou Carl B.; v literatuře někdy nazýván Karel 
Ferdinand B. Vyučil se zvonařem, od 1842 měl 
továrnu na papír v Císařském mlýně v Buben
či, 1855 převzal otcův zvonařský závod v Pra
ze II, Široká 747/32, dnes Jungmannova 28, 
v domě U Zvonařů či U tří zvonků, který vedl 
do 1869, kdy jej postoupil své sestře Anně. 1. 3. 
1856 otevřel obchod s barvami a knihtiskárnu, 
jejíž zařízení získal z pražské filiálky K. V. 
Medaua. Podnik brzy rozšířil o nakladatelství 
a artistickotypografické oddělení. Nakladatel
ství a tisku knih se věnoval nejvíce v prvním 
desetiletí své činnosti; později se soustředil 
především na uměleckou litografii a získal 
v tomto oboru značný věhlas. Z malého závo
du vybudoval polygrafický ústav zahrnující 
knihtiskárnu, litografii, stereotypii, světlotisk 
a písmolijnu. 1879 koupil pozůstalostní nakla
datelskou produkci T. Mourka, jejíž zbytek 
prodal 1883 A. Storchovi synovi. Tiskárnu měl 
1856 —57 na Starém Městě pražském čp. 86, 
na rohu Granátové (dnes Křižovnická) a Kři- 
žovnické (jež se lomila k Vltavě, dnes Platnéř
ská 5), 1858 ji přestěhoval do domu čp. 87, te
dy na protější roh Křižovnické a Platnéřské 
(dnes Platnéřská 7), 1884 již byl v Mikulášské 
9 (čp. 27). Jeho kupecká firma měla název Bell
mann, K. S. Veřejným společníkem firmy se 
1885 stal syn Artur Maschka-Bellmann, dřívěj
ší prokurista firmy a přísežný soudní znalec, 
který pak 1893 převzal rodinný podnik s otco
vým jménem. Závod postupně přestěhoval do 
Michalské 17, kde byl umístěn celý podnik. A. 
M.-B. pokračoval především v rozvoji umělec
ké litografie. 1912 byl závod spojen se smí
chovskou tiskárnou a litografií Alexandr Leo
pold Koppe. Nový podnik Bellmann— Koppe 
pracoval do 1925, kdy jej koupila a. s. Melant- 
rich. Avšak ještě 1928 je veden jako samostat
ný závod.

Podíl K. B. na vydávání <eské literatury ne
byl soustavný. V 50. a 60. letech 19. stol, jako 
jeden z mála německých nakladatelů a tiskařů 
(sám neuměl a nenaučil se česky) tiskl i vydá-
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val česky psané knihy; v desetiletí 1855—65 
byla také jeho česká knižní produkce největší. 
Profil jeho nakladatelského programu je znač
ně nesourodý; zřejmě i z tohoto důvodu nevy
dával knihy v knižnicích, ale jednotlivě.Vedle 
literatury náboženské, která tvořila největší 
část jeho českého nákladu, vydával především 
přeloženou i původní tvorbu povídkovou (F. 
Hoffmann, H. Zschokke, F. Doucha, J. P. Kou
bek). Z nebeletristické produkce to byly ze
jména publikace: H. Jireček: Slovanské právo 
v Čechách a na Moravě (1863), J. Palacký: Ze
měpis všeobecný vědecky srovnávající 
(1857 —59), A. Wach: Všeobecně užitečný sta
vitelský rádce, přel, a sest. L. Kafka (1864), J. 
O. Kohlruss: Krátká rukověť moudrého včela
ření (1861), J. F. Osiandr: Prosté národní léky 
(1864); z jinojazyčných A. Gindely: Böhmen 
und Máhren im Zeitalter der Reformation 1, 
2 (1857) 4- Rudolf II. und seine Zeit (1862) a F. 
Francesconi: Anthologie universale (jazyková 
cvičení v 24 jazycích, 1860); z užitkové litera
tury je nejdůležitější Škola ženských ručních 
prací (7 sv., 1876 — 86), dále kalendář Česko
moravská pokladnice (1856—64) a jízdní řád 
Bellmannův kurýr (1886 — 95). Z náboženské 
literatury vyšly u K. B. mj. Biblí česká 
(1860—64, ed. I. A. Frencl) a Die Osterspiele 
lateinisch böhmische des 14.—15. Jahrhunderts 
(1863, ed. I. J. Hanuš).

SOUBORNÉ VYDÁNÍ: J. P. Koubek (4 díly, 1857 
až 59). ■ Z ČESKÉ KNIŽNÍ PRODUKCE: J. Sl. 
Haštalský (V. Vávra): Stručný obrys literatury české 
(1856); F. Hoffmann: Řecký princ Alexius, adapt. F. 
B. Tomsa (1857) -l- Malé okolnosti znamenitých vý
sledků, adapt. F. B. Tomsa (1863) 4- Věrný služeb
ník, adapt. F. B. Tomsa (1863); J. Franta Šumavský: 
Slovník jazyka slovanského šesti hlavních nářečí, 
ruského, bulharského, starocírkevního, srbského, 
českého, polského (1857); F. Doucha: Bludičky (2. 
vyd. 1858, znovu 1869) 4- Pravěnky (Kvítky po cestě 
pravé) (1858, znovu 1869); J. Neruda: Hřbitovní kvítí 
(1858); Die Handschriften von Grůnberg und Köni- 
ginhof (1859); Rukopis kralodvorský, ed. K. J. Erben, 
ilustr. Josef Mánes (část 1860, úplně 1879); F. Schil- 
ler: Spiknutí Fieska v Janově (1860); V. F. Bambas: 
Tvarosklad jazyka slovanského... (1861); A. Schop- 
pe a R. Koch: Kytička rozmanitého vypravování..., 
adapt. F. B. Tomsa (1861) + Utěšenky..., adapt. F. 
B. Tomsa (1861) 4- Věneček uvitý z utěšitelných po
vídek a bájí, adapt. F. B. Tomsa (1861); J. Vorel: 
Čtverozpěvy (1861); F. Tesař: Drobné povídky pro 
dospělejší mládež (1880) 4- Rada mládeži, co dělati 
má (1880); K. Ambrož: Na útěku (1881); K. Pleskač: 

Život na Měsíci (1881); V. Pok: Dvě povídky pro 
mládež (1881); E. Orzeszkowa: Meir Ezofovič (1882, 
znovu 1886). I PERIODIKUM: Deutsche Arbeit 
(1907). ■

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih a pomůcek učeb
ných nákladem K. B. (b. d., 1880). I LITERATURA: 
Z. Wirth in Stará Praha (1914); J. Petřík: Světlotisk, 
in V. Koranda: Z dějin čs. grafiky (1934).
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Václav Bělohlávek
* 9.1.1870 Ou/zrov(Úhrov)uGolčova Jeníkova 
† 1. 5. 1967 Senohraby

Katolický básník, dramatik a prozaik, autor homilií, 
apologetických spisů a životopisů českých patronů, 
církevní historik.

Podepisoval se též V. Bělohlávek-Svatohor. 
Pocházel z mlynářské rodiny. Studoval v Ně
meckém (Havlíčkově) Brodě na premonstrát
ském gymnáziu, po maturitě (1890) vstoupil do 
řádu křižovníků s červenou hvězdou (řeholní 
slib 1894) a absolvoval bohosloveckou fakultu 
v Praze. Po vysvěcení (1895) působil jako kap
lan na křižovnických farách v Klučenicích 
u Orlíka, od 1898 ve Starém Kníně u Dobříše, 
od 1903 v Dobřichovicích u Prahy, jako admi
nistrátor od 1905 v Živohošti (okr. Benešov), 
jako výpomocný kněz v Hodonicích u Znoj
ma, od 1919 ve Znojmě-Hradišti sv. Hypolita. 
1924 byl povolán za řádového knihovníka do 
Prahy. Náležel do okruhu olomoucké Družiny 
literární a umělecké. Zemřel v Kněžském do
mově v Senohrabech, pohřben byl na řádo
vém hřbitově v Praze-Hloubětíně.

Veškerá B. poezie, próza a dramatická tvor
ba má náplň náboženskou a vlasteneckou: za
bývá se otázkami hříchu, vykoupení, boje dob
ra se zlem, věčného života, posledního soudu 
atd. Z prózy je nej významnější fantastická vi
ze posledních dnů lidstva Eliášův oheň a trip
tych Božetěch podávající formou zápisků har- 
feníka Božetěcha zprávy jak o pekle dnešního 
světa, tak — po smrti fiktivního pisatele — 
o utrpení duší v očistci a o vyvolených v nebi. 
Svou dramatickou tvorbou se B. pokoušel
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Bělohlávek

uvést do katolických spolků duchovní hry. Je
ho překlady Calderóna (18 her) zůstaly větši
nou v rukopise.

PSEUDONYMY: Božetěch, Václav Svatohor. I 
PŘÍSPĚVKY in: Anděl strážný; Archa; Dětský svět; 
Kazatelna; Lid. listy; Na hlubinu; Náš domov; Ob
zor rodinný; Týn; Vlast; Život. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Poutní zpěvy (BB 1909, pseud. Božetěch); Knížka 
o Živohoušti (P 1911); Sulamitis — církev (P 1914); 
Věž babylónská (D 1917); Vigilie velikého dne (BB 
1917); Moje nebe (P 1919); Do Mariazell (P 1921, 
pseud. V. Svatohor); Mystérium nebe, země a pekla 
(D 1921); Krásné milování (D 1922, pseud. V. Svato
hor); Blaník (D 1922, pseud. V. Svatohor); Idyla sta
rého pána (P 1923, pseud. V. Svatohor); Oheň Eliá
šův (P 1922, pseud. V. Svatohor); Pramen Mariin 
pod Zelenou Horou (BB 1923); Svatý ďábel (P 
1923); Z růže kvítek (D 1923); Zabitý pastýř (D 1924, 
pseud. V. Svatohor); Čtení o našich svátých ochra
nách (P 1923, pseud. V. Svatohor); Májová knížka 
(BB 1925, pseud. V. Svatohor); Nová královna kvě
tin — eucharistie (D pro ml., 1927, pseud. V. Svato
hor); Skácený kříž (D 1926); Řím v plamenech (D 
1926, pseud. V. Svatohor); Čtení o blahoslavené Pře
myslovně (P 1927); Svatý kníže Václav (P 1928); Bo
žetěch. Trilogie života (R 1930: 1. Můj svět, 2. Můj 
očistec, 3. Moje nebe; pseud. V. Svatohor). — Pře
klad: P. Calderón de la Barca: První květ Karmélu 
(1914). — Ostatní práce: Nepřátelé a přátelé Ježíšovi 
(1913); Pašije církve (1914); Sedmero křížových cest 
(1914); Pro rány Kristovy (1916); Máj žen (1916); 
Poprvé k Pánu (1916); Katechése, promluvy a písně 
k prvnímu sv. přijímání (1917); Bůh na kříži (1918); 
Crux (1920); Dolorosa (1921); Aleluja (1923); Na 
srdce Páně (1924); Oběť čistá (1924); Tajemství mše 
svaté (1926); Svatováclavské promluvy (1928); Ději
ny českých křižovníků s červenou hvězdou (2 sv., 
1930, s J. Hradcem); Kniha památní křižovníků 
(1933); Máj mužův (1937, pseud. V. Svatohor); Den 
Páně (1948). ■ REDIGOVAL: Od Karlova mostu. 
Zprávy řádu křižovníků s červenou hvězdou (1928— 
33). ■

LITERATURA: O. (J. Opolský): ref. Oheň Eliášův, 
Lumír 1923; in alm. Poselství (Olomouc 1938); J. 
Karník: K osmdesátce Svatohorově, Lid. demokra
cie 8. 1. 1950.
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Vojtěch M. V. Bělohrobský
* 21.4. 1839 Čemovice u Tábora
† 29. 7. 1869 Blovice

Básník a prozaik, generační druh R. Mayera a V. 
Šolce, autor lyrických veršů, veršovaných proslovů, 
žertovných deklamací, epigramů i drobnějších próz.

VI. jm. Vojtěch Mikuláš Vejskrab; pseud. Bě
lohrobský vznikl v době autorových studií na 
reálce, kdy němečtí učitelé přepisovali jeho 
jméno Weissgrab; na protest se mladý básník 
začal podepisovat doslovným překladem to
hoto jména. Byl synem chudého venkovského 
ševče; vychodil dvoutřídní farní školu v Čer- 
novicích a s pomocí kondic německou reálku 
v Českých Budějovicích (1857—59), poté ta- 
mější dvojjazyčný učitelský ústav (1859 — 60); 
na obou školách patřil k nejlepším žákům. Při
spíval do rukopisného studentského časopisu 
Oul, jejž také 1860 redigoval. Téhož roku na 
podzim začal svou učitelskou dráhu jako pod- 
učitel v Merklíně u Přeštic na panství hraběte 
Kolovrata, po roce přešel jako první podučitel 
na školu v Blovicích. V Merklíně prožil ne
šťastnou lásku k dceři nadlesního z blízkého 
Ptenína, Anně Báslové, kterou učil hře na kla
vír. (Anna se pak vdala za lékaře Kvapila 
v Chudenicích; jejich syn byl režisér a spisova
tel Jaroslav K.) V Merklíně se B. spřátelil s J. 
Arbesem, který tu trávíval u příbuzných 
prázdniny. V Blovicích učil 1861—67 až do do
by, kdy mu tuberkulóza již nedovolovala plnit 
učitelské povinnosti. Žil tam pak ještě dvě léta, 
odkázán na skrovný důchod, který mu poskyt
la obec a hrabě Kolovrat, a na několik kondicí. 
B. byl neúnavně činný pedagogicky, osvětově 
i literárně. Vyučoval hudbě, byl duší zpěvácké- 
ho spolku Kamenický, který založil a pro nějž 
složil přes třicet vokálních a instrumentálních 
skladeb (spolek byl pojmenován po blovic- 
kém děkanovi, básníkovi J. Vackovi Kamenic
kém, který patřil k předním B. příznivcům 
a přátelům), spolu s Kamenickým organizoval 
národní besedy. Jako výtečný učitel psal od
borné články do pedagogických časopisů 
Školník a Pěstoun. V Blovicích prožil svou 
druhou velkou lásku k dceři mlynáře (její rodi
na B. podporovala v době největší nouze před 
smrtí). Pohřben byl v Blovicích, 1883 mu aka
demický studentský spolek plzeňského kraje 
Radbuza vybudoval náhrobek z peněz získa-
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ných prodejem posmrtného výboru z B. díla, 
který na podnět tohoto spolku uspořádal A. 
Šnajdauf.

V B. poezii se udržuje rovnováha mezi váž
nou, především subjektivní, intimně konfesijní 
lyrikou a tvorbou humoristickou a satirickou, 
jež nalezla výraz v deklamovánkách a epigra
mech. Obojí je poznamenáno ještě rázem 
tvorby před nástupem májovců, kterých si 
však B. velice vážil a k nimž se jako k předsta
vitelům nové školy nepokrytě hlásil. V lyrice, 
zvláště v rozmarné milostné poezii, byl B. 
ovlivněn F. L. Čelakovským a jeho epigony. 
V nejlepších pracích, kam pronikla milostná 
deziluze nebo předtucha blížící se smrti a s ní 
i prvek ironického přístupu ke světu (Podzimní 
listy), se B. přibližuje počátkům tvorby májov
ců (zvláště poezii Nerudova Hřbitovního kví
tí); v humorných deklamovánkách, v své době 
úspěšných, vychází z obdobných prací Kube
šových, přesahuje je břitkostí humoru a ver- 
šovnickou lehkostí; v epigramech, jež tvoří ve
dle lyriky nejživotnější složku B. díla, se opírá 
o havlíčkovskou tradici, i když jeho vtipné 
glosy běžných životních trampot nedosahují 
společenské závažnosti a útočnosti epigramů 
jeho vzoru. B. příležitostné veršované proslo
vy jsou dnes jen dokladem zakladatelského 
kulturního nadšení 60. let; na okraji zůstává 
i B. próza, opírající se většinou o krajové po
věsti, i ojedinělé překlady veršů A. Blumauera, 
G. E. Lessinga a veršů i próz J. K. R. Herloše.

PSEUDONYMY: A. Nedoma, Durst, F. Durst, M. 
Červinka, Růžena Bílková, Sti^orád Mrskorád Vo- 
strý (Pěstoun), Štiposlav. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. Be- 
sedník (1862); Humorist, listy (od 1861); Květy (od 
1866); Lumír (od 1865); Otavan (od 1863); Pěstoun 
(Brno, od 1863); Poutník od Otavy (od 1861); Prá- 
cheň (Písek, od 1864); Rolničky (1864); Slavnostní 
almanach učitelský na jubilejní rok 1863; Školník 
(Hradec Král., od 1861); Zábavné večery (Brno, od 
1864); — posmrtně: Besedník (čas., 1872); Ces. bese
dy (1872); Merendy (od 1872); Obrazy života (1870); 
Paleček (od 1879). ■ KNIŽNĚ. Výbory: Básně a de- 
klamace (1883, usp. A. Šnajdauf); Básně (1959, usp. 
K. Dobeš). ■ KORESPONDENCE: J. Arbes: Ze ži
vota českého kantůrčete (s úryvky koresp. s J. Arbe
sem z 1861—62), Lumír 1873, přeprac. a rozšiř, s tit. 
V. B., Světozor 1883, též → Arabesky literární 1, 
1905, s tit. Český humorista; F. Raušar: Nedoceněný 
básník V.M.V.B. (otci, matce a sestře z 1860—69, A. 
Báslové z 1861, sestrám Šimánkovým a J. Žákovi 
z 1862—68, red. Pěstouna A. K. Vitákovi 
z 1863-67; 1936). I

LITERATURA: F. Raušar: Nedoceněný básník V. 
M. V. B. (1936). ■ an.: V. B., NL 3. 8. 1869; J. Arbes: 
Ze života českého kantůrčete, Lumír 1873, přeprac. 
a rozšiř, s tit. V. B., Světozor 1883 → Arabesky lite
rární 1, 1905, s tit. Český humorista; A. Šnajdauf in 
V. M. V. B.: Básně a deklamace (1883); ■ ref. Básně 
a deklamace: F. Chalupa, Ruch 1882; O. M. (Mokrý), 
Květy 1883; F. Schulz, Osvěta 1883; E. Musil, Lit. lis
ty 1883; an., Zábavné listy 1883; K. H. Sýkora, Ko
menský 1883 ■; J. Kvapil: Básník nadobro zapome
nutý, LidN 8. 11. 1931 → O čem vím (1932, 2. vyd. 
1947); E. Felix in Literární Plzeň v obrysech (1933); 
J. F. Urban in Úvodím Úslavy (1940); K. Dobeš in V. 
M. V. B.: Básně (1959); V. Cvek in Lidé kraje mezi 
třemi vrchy (1967).

zp

Leopold Bena
* 10. 8. 1904 Orlová
† 26. 4. 1978 Gottwaldov

Prozaik a básník, autor rozhlasových a loutkových 
her i filozofických studií.

Otec byl důlní zedník. B. absolvoval reál, gym
názium v Orlové (mat 1923), tamtéž pak krát
ce učil na obecné škole. Po studiích na filoz. 
fakultě UK v Praze (obory čeština, franština 
a filozofie, doktorát 1933 prací Léon Bloy. Roz
bor náboženského myslitelé) učil od 1928 jako 
středoškolský profesor v Opavě, Brně, Krem
nici (1931—34), Levicích (1934—38), dále 
v Uherském Hradišti a Kroměříži. Za nacistic
ké okupace byl suspendován a pracoval 
v Ostravě jako dělník. Od 1945 učil na reál, 
gymnáziu v Uh. Hradišti, zde působil 1948—49 
jako místopředseda ONV, později pracoval 
jako osvětový inspektor v Otrokovicích, po 
1951 vyučoval na Uměleckoprůmyslové škole 
v Gottwaldově a Uh. Hradišti a na Stavební 
průmyslové škole v Ostravě. 1953—56 byl lek
torem češtiny na univerzitě v Budapešti, po 
1956 vyučoval na různých školách v Gottwal
dově, 1964 odešel do důchodu.

B. tiskl od poloviny 20. let časopisecky člán
ky, studie, verše a povídky. V románu Maryča 
vylíčil tragickou historii proletářského děvče-
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te, jeho chudičkého dětství i drastického po
hlavního zrání, a to se symbolickou platností 
a pesimismem jako výrazem sociálního pro
testu. Podstatnou část své básnické tvorby shr
nul B. do sbírky Anděl a zvíře (1931), věnované 
základním filozofickým otázkám lidské exis
tence. Své široké kulturní zájmy filozofické, 
divadelní, výtvarné i jazykovědné B. uplatnil 
v řadě časopisecky otiskovaných studií (o Spi- 
nozovi, Descartovi, Bloyovi) i rozhlasově pro
vozovaných her a spoluprací na učebnici češti
ny pro Maďary (s I. Siposem).

PŘÍSPĚVKY in: Akord (1936); Cesta (1924-25); 
Čes. mysl filozofická (1928 — 31; In margine Spinozy, 
Aforismy o Descartovi); Kultúrny život (1955); Lu
mír (1934 — 35; Slovo u Léona Bloy); Mor. noviny 
(1941 —43); Mor. slez, deník (od 1924); Nár. osvobo
zení (1928 — 31); Naše pravda (1949 — 51); Ostravský 
osvětový časopis (1945—47); Pramen (1924 — 25); 
Právo lidu (1925—27); Rozpravy Aventina (1927); 
Rudé právo (1925 — 28); Slezský sborník; Slovenské 
pohfady (1957). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o umě
ní: Maryča (R 1928); Anděl a zvíře (BB 1951); B. Ko
zák (monografie, 1939); Zastesklo se mi (BB 1977). ■

LITERATURA: ■ ref. Maryča: J. O. Novotný: 
Románová monografie, Cesta 1927/28; P. Fraenkl: 
Z mladé české prózy, Host 1927/28; -jč- (]. Čep), 
Tvar 1928; AMP. (A. M. Píša), PL 1. 7. 1928b ;b ref. 
Anděl a zvíře: F. L. (Lukáš), Cin 1931/32; Nk (B. No
vák), Rozpravy Aventina 1931/32; M. Rusinský: 
Slezským písemnictvím, Iskra 1932 b; Z. Bár: ref. 
Zasteskalo se mi, Ostravský večerník 22. 2. 1978; b 
nekrology: Z. Bár, Ostravský večerník 16. 5.1978; M. 
Rusinský, Ostravský kult, měsíčník 1978, č. 6; K. Šu- 
ba, Těšínsko 1978 b.

vf

Matouš Béňa
* 1. 10. 1861 Brodek u Přerova
† 18. 3. 1944 Olomouc

Povídkář a autor žánrových obrázků ze života slo
vácké vesnice.

Pocházel z početné selské rodiny. Po studiích 
na učitelském ústavu v Příboře působil od 
1881 jako učitel na slováckém Horňácku ve 

Velké n. Veličkou a v Suchově, kde se stal 
1882 řídícím. 1888 odešel do Blatničky, kde se 
oženil, pak působil na měšťanské škole v Na- 
pajedlích. Ze dvou dcer jedna brzy zemřela, 
po pětiletém manželství zemřela i manželka, 
nové manželství brzy ztroskotalo, B. prodal 
celý svůj majetek a odešel do Petrohradu; za 
tamějšího pobytu mu byla 1898 udělena pod
pora Svatoboru na cestu po Rusku. Po návratu 
učil v Kunčicích pod Ondřejníkem a v Ostravi
ci a intenzívně se věnoval botanickým studiím. 
Když byl pro rozpory se školskými úřady 
předčasně penzionován, odešel načas do Fren
štátu pod Radhoštěm a potom na delší dobu 
s dcerou do Vídně. Na výzvu svých přátel 
z Horňácka se před první světovou válkou 
vrátil na Slovácko. Po 1918 se odstěhoval 
k provdané dceři do Skalice, kde krátce učil na 
tamním gymnáziu, 1934 krátce pobýval v Ja
vorníku, 1937—39 ve Strážnici, odtud se odstě
hoval do Luhačovic, nakonec přesídlil k neteři 
do Olomouce, kde zemřel.

Ačkoliv B. pocházel z Hané, rozhodujícím 
momentem pro jeho literární tvorbu se stal 
příchod na Slovácko, k němuž přilnul a kde 
strávil velkou část svého života. Patřil k iniciá
torům a hlavním členům tzv. Súchovské re
publiky, svérázné společnosti bohémů, která 
se v 80. letech scházela na Horňácku a k níž 
patřili mj. spisovatel O. Bystřina, malíř J. Hu
deček, učitel a sběratel lidových písní M. Ze
man z Velké n. Veličkou a do níž později do
cházeli i F. Táborský a J. Uprka. Ovzduší této 
společnosti, pestré zážitky z učitelování v rá
zovitém prostředí konzervativního slováckého 
venkova i pozorování místního života dávaly 
B. inspiraci i látku k realistickým drobnokres- 
bám ze života slováckých dětí i dospělých, 
k dokumentárním a povahopisným obrázkům 
místních cikánů, v nichž vedle pozorovatelské
ho talentu dovedl uplatnit i smysl pro humor. 
Dějiny a prostředí moravsko-slovenského po
mezí byly pro něj námětem i k pokusům o his
torické povídky a črty (Žalostiny), román (Jan
ko Šibenec) i drama (Zbojníci). Zdůrazňoval 
v nich zejména motivy sociálního, nábožen
ského a národnostního útlaku a odboje. Ze
jména některé z jeho drobných povídek a črt 
si podržely svěžest pro realistickou, dokumen
tární a neromantickou kresbu vesnických po
měrů a figurek.
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Benda

PSEUDONYMY: Jiří Stasa, V. Jurda. I PŘÍSPĚV
KY in: Besedy lidu (od 1898); Čas (od 1913); Časopis 
Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 
(1888-89); Čes. lid (1892); Květy (od 1891); Lid. no
viny (od 1913); Máj (od 1914); Mor. slez, revue (od 
1912); Niva (od 1891); Topičův sborník (od 1917); 
Večery (od 1912); Venkov (od 1917); Vesna (od 
1891); ZJatá Praha (od 1912); Zvon (od 1913). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Cikáni (R 1896); Z tichých vesni
ček (PP 1897); Ze slovácké vísky (P 1911); Děti Slo
vácká — velké i malé (PP 1915, obs. též Ze slovácké 
vísky); Jano Šibenec-kurucký komandýr (R 1917); 
Skon upíra (PP 1918); Zbojníci (D 1920); Zalostiny 
(PP 1923). I

LITERATURA: J. S.: ref. Z tichých vesniček, Lit. 
listy 1897/98; -vb- (V. Brtník): Přehled původní bele
trie (ref. Cikáni), Topičův sborník 1923; O. Bystřina 
in Súchovská republika (1926); B. Vybíral in Bele
tristický přínos olomouckého kraje (1940); J. Sprin- 
ger in Co dala Haná české literatuře (1947); L. Kynčl 
in Humor kraje Súchovské republiky v krásném pí
semnictví, ČL 1950.

os

Karel Alexander Benda
* 7. 2. 1903 Roudnice nad Labem
† 12. 9. 1971 Praha

Lyrický básník, dramatik.

VI. jm. Karel B. Pocházel z rodiny obchodníka, 
od 1914 studoval na gymnáziu v Roudnici nad 
Labem (mat 1923). 1923—27 absolvoval práv
nickou fakultu UK v Praze (zároveň vystudo
val Svobodnou školu politických nauk). Stal se 
magistrátním úředníkem, později byl ředite
lem koncertní agentury Arte; na počátku 30. 
let spolupracoval s redakcí plzeňského deníku 
Český směr. 1946—48 byl vedoucím redakto
rem časopisu Středočeský kraj, od 1948 redak
torem Svobodného slova (zde vedl oddělení 
dopisů čtenářů). 1945—49 absolvoval filoz. fa
kultu UK (obor sociologie; k obhajobě dizer- 
tační práce Sociologie rodiny nedošlo). 1961 
odešel pro nemoc předčasně na odpočinek. 
Pohřben byl na Olšanských hřbitovech v Pra
ze.

Těžiště B. literární činnosti je v lyrice. Vydal 

pět drobných sbírek, v nichž se od počátku je
vil jako lyrik z okraje wolkrovské generace; 
nad ojedinělými motivy sociální revolty a ne
určité předtuchy společenských proměn však 
převažuje zájem o tradiční „poetické“ náměty 
{Noc, Jitro, Touha aj.) po způsobu reflexívní 
poezie staršího typu, jakož i ohlasy lyriky Bře
zinovy a nevýrazný senzualismus. V 30. letech 
proklamoval B. vedle idylizujícího přesvědčení 
o kráse života a dobrotě lidského srdce ve 
svých verších přímo odvrat od zaujetí „faleš
nými ideami“ a naopak příklon k neproblema
tické lásce jako jediné hodnotě světa. Poslední 
sbírku napsal B. pod dojmem mnichovských 
událostí; patetickou formou úvodní básně 
i v strofických písňových útvarech básní ostat
ních se v ní vyznal z obav o osud ohroženého 
rodného kraje v Polabí a z pocitů obnoveného 
svazku s domovem a zemí. — Vedle lyrických 
veršů psal B. divadelní hry pro děti; několik 
jich bylo ochotnicky uvedeno koncem války 
v divadle Na slupi a ve Vincentinu, vydána 
však byla jen dřívější pohádková scénka Král 
Mráz. Dospělým byl určen pokus o psycholo
gické drama manželských vztahů Katastrofa 
srdcí

PŘÍSPĚVKY zn. Čes. slovo; Čes. směr (Plzeň); Stře- 
dočes. kraj (od 1945); Studentský časopis (1923); 
Svobodné slovo. I KNIŽNĚ. Beletrie: Svět a práce 
(BB 1923); Modré ohně (BB 1924); Pod kvetoucími 
třešněmi (BB 1927); Král Mráz ^D pro ml., 1928); 
Socialism a pacifikace (E 1929); Cest smrti pochyb
ná je (BB 1932); Katastrofa srdcí (D 1932); Domovu 
(BB 1940). ■ REDIGOVAL časopis: Středočeský 
kraj (1946-48). ■

LITERATURA: J. Hora: ref. Svět a práce, RP 4. 
11. 1923 4- ref. Pod kvetoucími třešněmi, RP 23. 9. 
1927; F. S. Procházka: ref. Čest smrti pochybná je, 
Zvon 1931/32; ■ nekrology: an., Svob. slovo 16. 2. 
1971; an., Elán 1971, č. 3 ■.

II
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Bendi Stranický

Václav Čeněk Bendi Stranický
* 24. 10. 1832 Turnov
† 27. 6. 1870 Volyně

Autor humoristických povídek a básní, lyriky 
a drobné epiky, překladatel Puškina, novelista, při
spěvatel almanachu Lada-Nióla.

Syn nižšího úředníka. Podle turnovské čtvrti 
Na stránce, kde se narodil, zvolil si pseudonym 
Stránický. Hlavní školu vychodil v Poděbra
dech, 1844 začal studovat na Akad. gymnáziu 
v Praze, 2. a 3. třídu vychodil v Jičíně (otec byl 
tehdy zaměstnán v Kopidlně u Jičína), studia 
dokončil 1848—52 na Akad. gymnáziu v Praze 
(otec zaměstnán v Podmoklech a v Roudnici, 
kde 1852 zemřel). Chybějící zkoušky z posled
ní třídy vykonal dodatečně 1856. Poslední 
gymnazijní léta se zajímal o literaturu, studo
val jazyky, navštěvoval Hankovy přednášky 
o ruštině. Po studiích neměl trvalé zaměstnání, 
žil bohémsky, byl učitelem jazyků, příležitost
ným tiskárenským korektorem apod. Policejně 
byl vyšetřován poprvé 1853 pro své dřívější 
vydávání studentských časopisů na Akad. 
gymnáziu a pro podezření ze styku s politicky 
kompromitovanými osobami, podruhé 1855, 
když napomáhal J. Knedlhansovi-Liblínskému 
prostředkovat písemný styk s politickými věz
ni v Terezíně. Nakrátko byl pak B. konfinován 
v Turnově. Studentskými přáteli B. byli B. Jan
da Cidlinský, J. Kolář a K. Vraný; jeho sestře
nice A. Pokorná byla B. marnou láskou, „bílou 
růží“ a „zvadlou růží“ jeho poezie. Stýkal se 
s družinou J. V. Friče, nejvíce 1854—56. Patřil 
mezi nejbližší přátele B. Němcové, po odcho
du z Prahy byl s ní v pravidelném písemném 
styku. Na přímluvu V. Štulce byl 1856 přijat do 
kněžského semináře v Čes. Budějovicích. 
Prázdniny trávil několikrát v Březnici u H. Ju- 
renky (z Budějovic prostředkoval také dopiso
vání B. Němcové Jurenkovi). Po vysvěcení (29. 
7. 1860) kaplanoval v Klatovech (do 1862), 
v Mirovicích (do konce 1866) a ve Volyni, fa- 
rářské místo v Hlavňovicích u Sušice, pro něž 
byl ustanoven, již nenastoupil. V Mirovicích 
a ve Volyni se věnoval společenské a buditel- 
ské činnosti. Pohřben byl ve Volyni.

Na gymnáziu vydával rukopisné časopisy 
Poupata a Konvalinky (1848), Rhetor (1849) 
a Zora (1850\ v nichž, uveřejňoval také své 
básnické prvotiny. Většina jeho básní vznikla 

od počátku 50. let do odchodu do semináře 
(1856). Je to ponejvíce milostná poezie, dále 
lyrika ohlasová, reflexívní, vlastenecká a ten
denční a drobná epika. Navazuje na starší 
předbřeznovou romantickou poezii, zčásti je 
ovlivněna H. Heinem; některými vlastnostmi
— ironií, deziluzívností, melancholií — se blíží 
poezii mladých májovců. Jen malá část B. poe
zie vyšla za jeho života tiskem, v rukopise zů
staly také soubory básní, které autor sám 
uspořádal, Zvadlé růže a Písně (věnované A. 
Pokorné) a Na blahé upamatování příteli své
mu roku 1858. Ve sbornících Rachejtle uveřej
ňoval své satirické a humoristické básně i pró
zy. Spolu s humoreskami z Humoristických lis
tů 1860 získaly mu největší dobovou proslu
lost. Komika v jeho humoristických povídkách 
spočívá na střetání vznešeného a citově ideál
ního s banalitou trapných životních situací. Za 
pobytu v semináři se soustředil hlavně na bás
nické překlady, tam v březnu 1860 dokončil 
překlad Puškinova Evžena Oněgina. V letech 
kaplanování jeho umělecká tvorba ustává. — 
Překládal z ruštiny (hl. poezii a prózu A. S. 
Puškina, z poezie M. J. Lermontova, z prózy F. 
V. Bulgarina, A. S. Chomjakova, 1.1. Panajeva, 
V. A. Sologuba, A. A. Šachovského, A. V. Ti- 
mofejeva; překlad Gogolova Revizora zůstal 
v rukopise, snad byl provozován pod jménem 
J. Huttara v Prozatímním divadle, prem. 1865), 
z polštiny (prózu P. Wilkoňské, J. Korzeniow- 
ského), ojediněle z francouzštiny (z prózy G. 
Sand), z němčiny (z poezie H. Heina). O Puški- 
novi psal do ČČM 1854 a Lady-Nióly 1855. 
V Lumíru 21. 12. 1854 je oznámena B. chysta
ná Antologie nejslavnějších básní slovanských 
(s překlady z A. Mickiewicze, A. S. Puškina, M. 
J. Lermontova, J. B. Zaleského, Igora Svatosla- 
viče, srbských hrdinských zpěvů); tamtéž je 22. 
3. 1855 oznámen tisk B. překladu Sueova ro
mánu Vicomte z Letoriěru.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Č. B. Stránický, (Čeněk) 
Stránický, Fabián Čočka, (V.) Č. Stránický, Vincenc 
Bendi; C. S., Č. Str., F. Č., V. B., V. Č., V. Č. Str. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Blahověst (1856-59); ČČM 
(1854—59); Humorist, listy (1860); alm. Lada-Nióla 
(1855); Lumír (1851—60); sb. Oslava památky Váce- 
slava Hanky v Hořiněvsi dne 7. září 1862 (1862); 
Poutník od Otavy (1858—59); Rachejtle (1854 — 55); 
Rodinná kronika (1862—63); Zlaté klasy (1854 — 56);
— posmrtně: Sborník NM, ř. C, 1963. ■ KNIŽNÉ. 
Beletrie (posmrtně): Tatínkovy juchty a jiné historky 
(PP, BB 1921, ed. F. Strejček); Básně a novely (1938,
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ed. F. Strejček); Nejnovější a nejpůvodnější slovan
ský selam čili Květomluva (PP 1948, s B. Němcovou 
a H. Jurenkou, ed. M. Novotný, soukr. tisk; též in B. 
Němcová: Básně a jiné práce, 1957). — Překlady: A. 
S. Puškin: Bachčiserajský fontán (1855) + Výbor 
básní Alexandra Puškina: 1. Básně rozpravné (1859), 
2. Evgen Oněgin (1860). — Ostatní práce: Album. 
Sbírka nápisů do knih památních, jež dílem sepsal, 
dílem ze spisů slovanských, germánských a román
ských sestavil... (1868). ■ KORESPONDENCE: F. 
Pátek: Dopisy V. Č. B. (V. Hankovi z 1851 -52, A. V. 
Šemberovi z 1860, V. V. Tomkovi z 1863 a J. R. Vi
límkovi z 1870), LF 1908 + Tři dopisy V. Č. B. (bra
tru Edvardovi z 1851 — 59), Osvěta 1909 + Nové do
pisy V. Č. B. (B. Tillové z 1856 — 59), Lumír 1911 + 
Několik dopisů V. Č. B. (matce Alžbětě B. 
z 1847—58, švagrovi F. Paresovi z 1859—61), ČČM 
1929; Korespondence a zápisky B. Němcové (B. 
Němcové z 1856-61, ed. V. Vávra, 1914-15); L. 
Furst: Březničtí přátelé B. Němcové v dopisech V. Č. 
B. (K. Kulichovi a H. Jurenkovi), Bozeňsko 1941; M. 
Novotný: Život B. Němcové 6 (B. Němcové a H. Ju
renkovi z 1856; 1956); F. Strejček: Náš první překla
datel básní Puškinových V. Č. B. v Čes. Budějovicích 
(K. Vranému z 1856—58), Jihočes. sborník hist. 1960; 
VI. Braun: Nové příspěvky k životopisu V. Č. B. (V. 
V. Janotovi z 1857 —70), Jihočes. sborník hist. 1962 
+ Jak působil V. Č. B. v Mirovicích (institucím 
z 1864), Jihočes. sborník hist. 1971. — Vzáj. kores
pondence V. Č. B. a B. Němcové registrována in M. 
Laiske: Bibliografie B. Němcové (1962). ■ REDI
GOVAL časopis: Rachejtle. Humor a satira 
(1854—55, 4 sv., pseud. Fabián Čočka, 1. a 2. sv. s A. 
Strauchem a J. Grošem). ■

BIBLIOGRAFIE: F. Strejček in V. Č. B.: Básně 
a novely (bibliogr. díla a literatury, 1938). ■ LITE
RATURA: J. Neruda: V. Č. B., Humorist, listy 1865 
→ Podobizny 3 (1954); ■ nekrology: an., Tábor 
1870, č. 27-29; an., Květy 1870; an., Světozor 1870; 
-o-: Upomínka na V. Č. B., Světozor 1870 ■; A. Klá
šterský: V. Č. B., Rozhledy literární 1886; F. Pátek: 
Z literární činnosti V. Č. B., ČČM 1908 + Variant 
Mikšíčkovy pohádky Divotvorný mlejnek, LF 1910; 
J. Vlček in Nové kapitoly z dějin literatury české 
(1912) → Dějiny české literatury 3 (1960); F. Pátek: 
V. Č. B. Rachejtle, Osvěta 1916 + Z rukopisné po
zůstalosti V. Č. B., LF 1917 + První kniha překladů 
Puškinových vyšla v Písku, Otavan 1917; Z. Záhoř: 
Mravní stránka milostného života B. Němcové, Lu
mír 1918; J. Janáček: Kdy se narodil V. Č. B.? Původ 
jeho pseudonymu Fabián Čočka, ČČM 1920; F. 
Strejček: V. Č. B. a B. Němcová, Zvon 1920 + Zá
hadný ideál V. Č. B., Osvěta 1921; F. Pátek: Báseň V. 
Č. B. Cygnodia, Otavan 1921; M. Hýsek: Nové pří
spěvky k poznání V. Č. B., Naše věda 1922; J. Volf: 
Jak soudil policejní ředitel pražský Sacher-Masoch 
o studentském časopise Zora, Otavan 1923; F. Strej
ček: „Zvadlé růže“ našich romantických básníků, 

Zvon 1924; F. Pátek: Pamětní kniha na hradě Rýzm- 
berku, Naše kniha 1925; F. Roubík: Studentské časo
pisy na Akademickém gymnáziu 1851—53, Čes. re
vue 1925; F. Pátek: Z činnosti V. Č. B. v době jeho 
teologických studií, Otavan 1928; F. Strejček in Lás
ky a milenky našich básníků (1928) + in Humorem 
k zdraví a síle národa (1936) + in V. Č. B.: Básně 
a novely (1938); K. Krejčí: Nebeský, Štulc, Bendi, sb. 
Přátelský kruh B. Němcové (1946); M. Novotný: 
Nové příspěvky k dílu B. Němcové (próza Šala
moun Heršl, dosud připisovaná V. Č. B.), Slovesná 
věda 1947/48; F. Strejček in Naši bojovníci pérem 
(1948); R. Purm: Gogolův Revizor a jeho překlady 
do češtiny, Slavia 1952/53; B. Jirásek: Rozbor prvé
ho českého překladu Puškinova Evžena Oněgina, 
Bulletin Vys. školy rus. jazyka a literatury 1960; B. 
lilek: B. překlad Evžena Oněgina, Bulletin Vys. školy 
rus. jazyka a literatury 1962; V. Braun: Nové pří
spěvky k životopisu V. Č. B., Jihočes. sborník hist. 
1962; R. Havel: Básně V. Č. B. věnované Anně Po
korné, Sborník NM, ř. C, 1963; J. Procházka: Kdo 
přiložil Revizora, Lid. demokracie 24. 4.1965; B. Do
hnal: České překlady Puškinovy heroikomické poé
my Hrabě Nulin, Čs. rusistika 1966; M. Volf: H. Ju- 
renka na březnické radnici, Vlastivědný sborník 
Podbrdsko 1968; K. Hausenblas: Evžen Oněgin po
čtvrté česky (též srovnání s překladem V. Č. B.), Dia
log 1968, č. 1; V. Vostřebalová: Bety Tillová ze Zele
né, Vlastivědný sborník Podbrdsko 1969; V. Braun: 
V. Č. B. a Volyně, Jihočes. sborník hist. 1970 + Jak 
působil V. Č. B. v Mirovicích, Jihočes. sborník hist. 
1971; -vc- (V. Cvek): Překladatel Oněgina (k 105. 
výr. úmrtí), Katol. noviny 1975, č. 41.

mo

Vavřinec Benedikt z Nudožer
* kolem 1555 Nudožery (Nedožery—Břežany) 

u Prievidze
† 4. 6. 1615 Praha

Filolog, matematik, pedagog, básník, hudebník, au
tor první systematické mluvnice češtiny, překladatel 
žalmů a teoretik české časoměrné prozódie.

Nazýván též Benedicti, Benedikti, Benedictus, 
Benedikt, Nudožerský, Nedožerský, Nudozeri- 
nus, Nudozierinus; sám se nepsal „Vavřinec“. 
Základního vzdělání nabyl asi v Prievidzi u A. 
Husselia. Záhy osiřel. Strýc Samuel B. ho vzal
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k sobě do Frauendorfu (Panenská) u Znojma 
a dohlížel na jeho další vzdělání. V. B. studoval 
v Jihlavě u J. Goltze a spřátelil se tu s J. Cam- 
panem Vodňanským. Asi 1593 se stal učitelem 
v Moravských Budějovicích a 1594 správcem 
školy v Uherském Brodě. 1595 odešel na vyso
koškolská studia do Prahy (bakalář 1597, mistr 
1600). Od 1599 působil jako správce školy 
v Žatci, od 1600 v Německém (Havlíčkově) 
Brodě. 1604 byl povolán do profesorského 
sboru na pražskou univerzitu, kde přednášel 
matematiku, fyziku a klasickou filologii. Spolu 
s M. Bacháčkem se aktivně podílel na refor
mách univerzity a na sestavování školních řá
dů. 1609 se stal přísedícím konzistoře podobo
jí a 1612 univerzitním děkanem. Pohřben byl 
v kostele Božího těla.

Těžiště B. práce je v oblasti filologie. V nau
kovém díle a v poezii, která realizuje autorovy 
teoretické názory, patří B. do čela naší latinské 
i české literatury předbělohorské. Za působení 
v Uherském Brodě vypracoval B. koncept čes
ké gramatiky pro školské potřeby a dokončil 
ji v Německém (Havlíčkově) Brodě. K této 
práci ho vybízeli již dříve A. Huber a D. Adam 
z Veleslavína. Latinsky psané dílo Gramatiky 
české... dvě knihy (1603) je založeno na stu
diu soudobé literatury a jazyka (i nářečí), kte
rým se mluvilo hlavně na Moravě a na Sloven
sku, a zabývá se především etymologií a synta
xí. Od svých vzorů, gramatiky F. Melanchthona 
a P. de la Ramée, se B. odchýlil tvůrčím způso
bem, jak si to vyžádala povaha češtiny. Téměř 
dvě století byla B. gramatika považována za 
nejlepší českou mluvnici. Navázala na ni řada 
pozdějších filologů (J. Dobrovský, P. J. Šafařík, 
M. Hattala). Jako básník se uplatnil B. zejmé
na překladem žalmů (dokončil ho 1606—11), 
který byl jedním z prvních pokusů o uplatnění 
časomíry v češtině. Připojil k němu i pojednání 
o možnostech časomíry v češtině. Část překla
du žalmů vyšla 1606 ve dvou tiscích, rukopis 
celého díla byl zničen při drancování Prahy 
1620. (Zpráva o tom byla impulsem pro Ko
menského k novému, avšak nedokončenému 
překladu žalmů.) B. překlad žalmů patří k nej- 
lepším českým časoměrným překladům 17. 
a 18. stol., jeho teoretické zásady byly zákla
dem pro básnickou praxi dalších autorů. B. byl 
také dobrým hudebníkem. K některým žal
mům složil melodii, jindy upravoval starší ná
pěvy. Jeho hudebně teoretické názory byly 

kladně hodnoceny i předními hudebními znalci 
(V. Klejchem, D. Krmanem). B. teoretický spis 
Poetica (který měl 4 knihy a byl znám ještě 
v 18. století) se ztratil, stejně jako epické du
chovní básně Život Ježíšův, Životy patriarchův, 
které snad vyšly tiskem. Vedle příležitostných 
básní a řady děl vzniklých při působení na uni
verzitě je B. autorem latinsky psaných Zákla
dů aritmetiky (1612); chystal k vydání také 
spis o logice, dnes nezvěstný.

KNIŽNĚ: Grammaticae Bohemicae ... libri duo ... 
(1603); Aliquot psalmorum Davidicorum paraphra- 
sis rhythmometrica... Žalmové někteří v písně čes
ké ... uvedeni... (1606); Žalmové devadesátý první 
a stý třetí... (1606); Elementa arithmeticae... 
(1612); Oratio therapeutica continens modům curan- 
dae Pragensis academiae... (1612); mimoto drobné 
tisky vyplývající z B. působení na univerzitě a pří
spěvky v pracích jiných autorů. ■ EDICE: B. Tablic: 
Poezye 1 (Vacov 1806); J. Jireček: Časoměrné pře
klady žalmův (Vídeň 1861) + Staročeské písně pří
činou Turků (ukázky), Světozor 1878; J. B. Čapek: 
Dvě zprávy o neznámých básních našich humanistů, 
ČLit 1966. ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 062; Rukověť hu- 
man. básnictví 1 (1966). I LITERATURA: M. Hatta
la: Srovnávací mluvnice (1857); J. Jireček: Rukověť 1 
(1875); M. Hattala: Brus jazyka českého (1877); J. V. 
Novák: O Gramatice české M. V. Benedikta z N., 
ČČM 1888; J. Hendrich: Pierre de la Ramée a Gra
matika V. Benediktiho z N., Bratislava 1930; J. Jire
ček in Časoměrné překlady žalmův (Vídeň 1861); K. 
Konrád: V. Benedikta z N. deset parafrází na žalmy 
pro čtyři hlasy, Cyril 1883; A. Truhlář: M. V. Bene
dikta z N. školní řád z r. 1607, ČČM 1891; Z. Winter 
in O životě na vysokých školách pražských knihy 
dvoje (1899) + in Život a učení na partikulárních 
školách v Cechách 15. a 16. stol. (1901); J. Král in 
O prozódii české 1 (1923); J. Čečetka: Vavrinca Be
nediktiho z Nedožier Vnútorná sústava školská 
a Reč nápravná (Bratislava 1955); J. Branberger: 
Hudební úvahy o české humanistické poezii, Věstník 
KČSN 1946; O. Kollárik: V. B. Nedožerský (Martin 
1965); J. B. Čapek: Příspěvky k životu a dílu V. B. 
Nudožerina, AUC Praha 1966; O. Kollárik: Zástoj 
V. B. Nedožerského v prozodickom vývine českej 
poézie, Universitas Comeniana, Facultas paedagogi- 
ca Tyrnaviensis, Spoloč. védy — Philologia 2 (Brati
slava 1971).
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BenešJosef Beneš
* 22. 2. 1905 Poděbrady

Katolicky orientovaný básník a prozaik; autor prací 
z církevních dějin, náboženský publicista.

Syn obuvníka; obecnou školu vychodil v Po
děbradech, gymnázium v Nymburce (mat. 
1924), studium teologie v Hradci Králové uza
vřel doktorátem 1929. Od téhož roku byl ka
planem postupně v Lázních Bělohrad, Daši- 
cích, Hořicích a Jičíně, od 1935 profesorem na 
středních školách v Jičíně. 1942—45 byl věz
něn v koncentračním táboře Dachau. Od 1945 
opět učil, a to v Trutnově a v České Třebové, 
1948 se stal v Praze šéfredaktorem časopisu 
Duchovní pastýř a zároveň profesorem boho
slovecké fakulty v Litoměřicích. 1951 byl jme
nován kanovníkem, 1974 proboštem kapituly 
vyšehradské.

Básně, povídky, úvahy i medailóny J. B. jsou 
cele determinovány autorovou náboženskou 
vírou. Od prvních válečných let získávala jeho 
tvorba zároveň vlastenecký patos. Platí to jak 
o básních z koncentračního tábora Quadrage- 
sima, tak o životopisně pojatých „medailónech 
českých katolických vlasteneckých kněží“ z 19. 
stöletí Ač zemřeli, ještě mluví a „medailónech 
českých katolických kněží — obětí fašismu“ 
Kaine, kde je tvůj bratr?

ŠIFRY: jb,-š. I PŘÍSPĚVKY in: Cyrilometodějský 
kalendář; Časové úvahy; Český ráj; Duchovní pas
týř; sb. Ecce homo (1959); sb. Gratia vobis et pax 
(1967); Katolické noviny (od 1950); Lid. demokracie 
(od 1946); Lit. kruh (Ostrava, od 1939); sb. Naše víra 
(1974); Plantážník (ileg. čas., Dachau, 1944); Štít (od 
1939). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Slo
vem i dlátem (BB 1936); Z lásky k Němu (P 1938); 
Pohádka Českého ráje (P 1940); Ač zemřeli, ještě 
mluví (medailóny, 1964); Kaine, kde je tvůj bratr? 
(medailóny, 1971); Quadragesima (BB 1973). — Os
tatní práce: Děkanský chrám sv. Jakuba st. v Jičíně 
(b. d., 1934); Čtyři strany zápisníku (rozhl. přednáš
ky, 1946); Blahoslavená Anežka česká (1954); Naše 
chrámy (1954); Vzkříšená země. Dojmy z cesty dele
gace československých katolíků do Vietnamu (1956, 
s F. Drábkem a L. Polákem); Nezapomenutelná 
oběť(EE 1962). ■ REDIGOVAL periodika: Věstník 
farnosti dašické (Dašice 1932), Český ráj (Jičín 
1933—42), Časové úvahy (Hradec Král. 1941), Plan
tážník (ileg. čas., Dachau, 1944), Duchovní pastýř 
(1950 — 68); ročenku: Cyrilometodějský kalendář 
(1950—75); sborníky: Ecce homo (1959), Gratia vo

bis et pax (1967), Pax vobis (1968), Naše víra (1974). 
■

BIBLIOGRAFIE: O. Svozil in sb. Cokoli jste uči
nili ... (1974). ■ LITERATURA: sb. Cokoli jste uči
nili... (1974). ■ an.: 70 let J. B., Duchovní pastýř 
1975, č. 2; an.: 70 let J. B., Lid. demokracie 22. 2.1975.

Pb

Karel Josef Beneš
* 21. 2. 1896 Praha
† 27. 3. 1969 Rožmitál pod Třemšínem

Autor psychologických, společenských a historic
kých románů, pracující metodou psychologického 
realismu s výraznou mravní tendencí; též autor his
torických prací, filmových scénářů a hudebních člán
ků.

Podepisoval se též Karel Beneš, Karel Beneš 
Jizerský. Pocházel z lékařské rodiny. Po absol
vování klasického gymnázia v Praze (1915) 
musel odejít na frontu, kde byl těžce raněn 
a jako invalida propuštěn z vojenského svaz
ku. Studoval pak přírodní vědy, filozofii, dějiny 
hudby a rovněž na lékařské fakultě (doktorát 
filozofie 1921 prací Příspěvky k ovogenezi ně
kterých Amphibií↓ 1921—38 pracoval jako 
úředník pražské Univerzitní knihovny a pak 
jako ředitel Stát, pedagogické knihovny Ko
menského v Praze. 1934—37 řídil externě vy
davatelskou činnost nakladatelství Družstevní 
práce. Od dubna 1939 byl činný v domácím 
odboji, v prosinci 1941 zatčen, odsouzen 
k 7 letům káznice a vězněn do dubna 1945 
(postupně Pankrác, Terezín, Gollnow, Ebrach, 
Straubing); těsně před osvobozením prodělal 
pochod smrti. Po válce byl úředníkem Stát, 
úřadu plánovacího a působil ve filmové dra
maturgii. Od 1950 žil v Rožmitálu p. Třemší
nem a pracoval kulturně a politicky na Pří
bramsku. Jeho manželkou byla houslová virtu- 
oska Ervína Brokešová (*1900).

Po období počátečního vyhraňování a hle
dání orientace (např. vliv expresionismu na ra
né prózy Ozáření lidé a Nesmrtelní se setkáva
jí) začal B. tvorbu profilovat příklon k metodě
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Beneš

psychologického realismu. Autora zaujalo té
ma umělcovy tvůrčí cesty {Dobrý člověk, pře- 
prac. s tit. Červená pečeí) a zvláště problémy 
identity lidské osobnosti (dvojnictví v Uloupe
ném životě, ztráta paměti po úrazu a dvojí ne
spojitá existence hrdinky Kouzelného domu), 
jež ztvárňoval v umně zkombinovaných, bi
zarními situacemi prostoupených dějích (obě 
poslední díla měla značný ohlas, též ve filmo
vé podobě); umělecky nejdále dospěl v Kou
zelném domě, a to jak prohloubenou psycho
logií, tak básnickou evokací příběhu. Svůj zá
jem postupně rozšiřoval na problematiku spo
lečenských procesů a jejich podmiňujícího pů
sobení v životě jedince (román Vítězný oblouk, 
námětově těžící z politických a sociálních zá
pasů na počátku 20. let). Hlavně v poválečné 
době usiloval o důsledné společenské zhodno
cení jevů současnosti i minulosti. Vytvořil teh
dy řadu próz zobrazujících český protifašistic
ký odboj: vedle širšího kronikářského záběru 
událostí, jež autor prožil jako repatriovaný vě
zeň {Ohnivé písmo), jsou zde dějově expono
vané novely a romány, soustředěné k jednotli
vým lidským osudům {Past, Rodný hlas, Setká
ní v Karlových Varech aj.). Ve své historické 
beletrii podal B. rozměrný, na letopisné chro
nologii a autentických faktech založený obraz 
revolučních dějů roku 1848 (trilogie Mezi dvě
ma břehy, Dračí setba, Útok, k níž se volně po
jí próza pro mládež Studentský hrdina).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Karel Jizerský, K. J. Jizer
ský; -dres-, Dr. -eš, K. J. B., kjb. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Cesta (od 1920); Čes. slovo; Čteme (od 1938); Dali
bor; Dnešek; sb. Ervín Schulhoff (1958); Lid. noviny 
(od 1928); Lit. listy; Lit. noviny; Lumír (od 1923); 
Magazín DP; Moderní revue (od 1920); Mor. slez, 
deník; Nár. osvobození; Nár. práce; Nové Čechy (od
1925) ; Panoráma (od 1928); Pramen (od 1925); Pří
tomnost; Rozhledy; Rozpravy Aventina (od 1930); 
Rudé právo; Růst; Sever a východ (od 1928); Socia
list. revue; Topičův sborník; Tribuna {od 1923); Ze- 
měd. noviny; Zvon (1920). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Děvče s květinami (P 1921, podp. Karel Beneš Jizer
ský); Ogelala (baletní mystérium, podle Abbé Bras- 
seura de Bourbourg, Vídeň 1925, i prem., k hudbě E. 
Schulhoffa); Dobrý člověk (R 1925); Kov hovoří (P
1926) ; Nesmrtelní se setkávají (P 1928); Ozáření lidé 
(P 1929); Uloupený život (R 1935); Vítězný oblouk 
(R 1937); Kouzelný dům (R 1939); Červená pečeť (R 
1940); Pohádka o zakleté písni (1946); Rudá v černé 
(PP 1947, 2. vyd. 1955 rozšiř, o prózu Past); Ohnivé 
písmo (R 1950); A přece se dočkal (P pro ml., 1952); 
Rodný hlas (R 1953); Mezi dvěma břehy (R 1954); 

Studentský hrdina (P pro ml., 1956); Dračí setba (R 
1957); Hra o život (R, PP 1958, obs.: Rodný hlas, dvě 
prózy z rozšiř, kn. Rudá v černé, nově: Cesta na vý
chod, Dítě pro štěstí); Setkání v Karlových Varech 
(P 1959); Útok (R 1963); — posmrtně: Cesta do ne
známa (R 1973). — Překlad: A. C. von Breycha-Vau- 
thier: Jak pracuje Společnost národů (1936). — Vý
bor: Past (z kn. Hra o život, 1970). — Souborné vy
dání: Dílo K. J. B. (Čs. spisovatel, 1957 —61, 5 sv.). ■ 
SCÉNICKY. Libreto: Plameny (k tragikomedii E. 
Schulhoffa, 1932). ■ REDIGOVAL časopis: Růst 
(1947—48); sborník: Prof. Dr. Vojtěch Čížek, bojov
ník, učitel a člověk (1946). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: Rok 1848 v projevech současníků (1932, roz
šiř. vyd. 1948); Poezie za mřížemi (antologie z vě
zeňské poezie, 1946); Setba (sborník prací začínají
cích autorů z plzeňského kraje, 1955, s B. Polaném). 
■

LITERATURA: E. Brokešová: Ty a já (1947; 1972 
s tit. Žila jsem nadějí). ■ ■ ref. Dobrý člověk: B. Be
nešová, Tribuna 12. 4. 1925; J. O. Novotný, Cesta 
1925/26 ■;■ ref. Nesmrtelní se setkávají: G. (F. 
Götz), NO 19. 8. 1928; A. M. Píša: Čtverlist, Sever 
a východ 1928; J. V. Sedlák, Tribuna 18. 11. 1928 ■; 
B. Jedlička: ref. Ozáření lidé, LidN 14. 5. 1930; ■ ref. 
Uloupený život: F. X. Šalda, ŠZáp 1934/35, s. 289 → 
Kritické glosy k nové poezii české (1939); AMP (A. 
M. Píša), PL 15.6. 1935; B. Jedlička, LidN 30. 9. 1935; 
J. Matouš, Nové Čechy 1935; K. Sezima, Lumír 
1935/36, s. 286 ■;■ ref. Vítězný oblouk: K. P. (Po
lák), PL 20. 6. 1937; G. (F. Götz), NO 29. 6. 1937; J. 
Matouš, Rozhledy 1937, s. 129; L. Kratochvíl, LitN 
1937/38, č. 1; K Sezima, Lumír 1937/38, s. 312 
ref. Kouzelný dům: B. Jedlička, LidN 19. 6. 1939; 
AMP (A. M. Píša), Nár. práce 2. 7. 1939; K. Polák, 
KM 1939; K. Sezima, Lumír 1939/40, s. 91 ■;■ ref. 
Červená pečeť: vbk. (V. Běhounek), Nár. práce 1.12. 
1940; B. Jedlička, LidN 17. 2. 1941; F. Křelina, Ven
kov 6. 3. 1941; K. Polák, KM 1941 ■;■ ref. Rudá 
v černé: O. Jahoda, KM 1948; K. P. (Polák), PL 9. 5. 
1948 ■;■ ref. Rodný hlas: M. Pohorský, LitN 1954, č. 
14; B. Macák, HD 1954 ■;■ ref. Mezi dvěma břehy: 
D. Jeřábek, HD 1955; V. Běhounek, NŽ 1955; J. Há
jek, LitN 1955, č. 31 ■;■ ref. Dračí setba: J. Hájek, 
LitN 1957, č. 35; A. Hájková, HD 1957 ■; V. Běhou
nek in K. J. B.: Ohnivé písmo (1962); I. Zítková: ref. 
Útok, Mladá fronta 31. 8. 1963; V. Běhounek in K. J. 
B.: Rudá v černé (1964); A. Hájková in K. J. B.: Kou
zelný dům (1966); B. Polán in K. J. B.: Uloupený ži
vot (1968); ■ nekrology: M. Petříček, Listy 1969, č. 
13; V. Běhounek, Práce 1. 4. 1969 ■; M. Janů-Veselá: 
ref. Cesta do neznáma, Práce 18. 7. 1973; L. K. (Kra
tochvíl): Nedožité osmdesátiny K. J. B., Zpravodaj 
Stát, knihovny ČSR 1976.
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Beneš

Václav Beneš viz in Vojta Beneš

Vojta Beneš
* 11. 5. 1878 Kozlany (Kožlany) u Rakovníka 
† 20. 11. 1951 South Bend (Indiana, USA)

Prozaik a básník píšící hlavně pro mládež, autor čet
ných vzpomínkových knih, odborných a politických 
statí; politik a kulturní pracovník.

VI. jm. Vojtěch B. (V literatuře uváděn chybně 
den narození 17. 5.) Otec spisovatelky Hany 
Klenkové, bratr politika a prezidenta republi
ky Eduarda B. (1884—1948) a Václava B. 
(1865—1919), učitele a osvětového pracovní
ka, redaktora Učitelských novin, vydavatele 
těsnopisného časopisu Multum, autora publi
kací Měšťanské školy chcete postátnit? (1908), 
Základy českého těsnopisu (1911), Kacíř Hus 
(1919) aj. V. B. pocházel z velmi početné rodi
ny chalupníka a kupce. Předškolní věk prožil 
ve svém rodišti, do školy začal chodit v neda
leké obci Chříč, ale již 1884 odešel se svým 
bratrem Václavem, který začínal svou učitel
skou dráhu, na Rychnovsko. Do obecné školy 
chodil v Javornici, 1889—90 docházel ze Sol
nice do měšťanské školy v Rychnově nad 
Kněžnou, 1890—91 pokračoval v Častolovi- 
cích. Od září 1891 učil jeho bratr v Chodově 
u Prahy, odkud V. B. docházel do měšťanky na 
Vinohradech. 1893 vstoupil na učitelský ústav 
v Panské ulici (mat. 1897) a v té době začal ča
sopisecky publikovat. Jako výpomocný učitel 
působil 1897—98 v Čakovicích u Prahy, od zá
ří 1898 do ledna 1899 v Ďáblicích, po několi
kaměsíčním působení v Kostelním Hlavně 
přešel v září 1899 do Brázdimi u Brandýsa n. 
Labem. Pak učil krátce v Dolních Počernicích 
a od září 1900 ve Veltěži u Klecan. V té době 
zahájil intenzívní přednáškovou činnost, zalo
žil vzdělávací a tělovýchovný spolek Učitelské 
sdružení, stal se členem Volné myšlenky, věno
val se ochotnickému divadlu, hojně tiskl v po
krokových a dětských časopisech. Od 1904 
učil opět v Čakovicích a po 2 letech nastoupil, 
už jako definitivní učitel, v Zápech, kam ho 
prosadil tamější řídící J. Kožíšek. V té době se 
také seznámil s H. Sedláčkem, svým pozděj
ším přítelem a spolupracovníkem. Během pů
sobení v Zápech složil odborné zkoušky 
a v září 1908 byl jmenován na měšťanskou 

školu ve Staré Boleslavi, krátce nato v Bran
dýse n. Labem. Chudá studentská léta i zkuše
nosti učitele mezi proletářskými dětmi ho 1908 
přivedly do soc. dem. strany. 1911 odjel do 
Ameriky, povolán Maticí školskou pozved
nout zde české školství. 1911 — 13 byl ředite
lem české školy v New Yorku, vydal čítanku 
pro děti krajanů, pořádal konference pro uči
tele českých škol. Od prázdnin 1913 až do své
ho návratu do vlasti těsně před vypuknutím 
první světové války projel většinu severoame
rických států, kde přednášel o českém školství 
a četných kulturních otázkách. Po ročním po
bytu ve vlasti, kdy se mu podařilo uniknout 
frontě, odjel v červenci 1915 s rodinou na přá
ní Mafie znovu do USA, kde nejprve tajně, po 
odjezdu bratra Eduarda z Rakouska v říjnu 
1915 však už veřejně pracoval v odbojovém 
hnutí. Vypracoval plán a stanovy Českého ná
rodního sdružení, pro něž 1915 — 18 vydával 
časopis Poselství. Byl tajemníkem Národní ra
dy českosl. v Americe (1915—18), od 1917 stál 
v čele vojenské kanceláře jako náborový ko
misař (během svého pobytu projel několikrát 
celou Severní Ameriku a proslovil 1 400 před
nášek). Vydal též několik knih pro české kra
jany a propagační a informativní publikace 
pro americkou veřejnost. Na jaře 1919 se vrá
til do vlasti, na podzim odjel znovu do Ameri
ky pro svou rodinu, s níž se definitivně vrátil 
na sklonku roku. Mezitím bylo na zásah J. Ko
žíška a H. Sedláčka zrušeno jeho válečné sus
pendování a B. byl jmenován ředitelem měš
ťanské školy v Brandýse nad Labem. Místa se 
však vzdal a stal se inspektorem okresu Bran
dýs, 1920 Vinohrad, od 1922 působil jako zem
ský školní inspektor a od 1937 do okupace ja
ko ústřední inspektor národního školství. Od 
1920 žil v Praze. Kromě intenzívní přednáško
vé a publikační činnosti byl od 1925 poslan
cem NS za stranu sociálně demokratickou (Pl
zeňsko), 1935—36 členem senátu, 1935—37 
předsedou kulturní komise strany. Byl vládním 
radou v ministerstvu školství a národní osvěty 
a jeho úsilí o jednotnou školu vyvrcholilo pro
sazením zákona o újezdních měšťanských ško
lách (lex Beneš) 1936. Byl též předsedou Svazu 
učitelstva (1928 — 33), předsedou Česko-polské 
společnosti (1932 — 33), předsedou Zemského 
ústředí péče o mládež (od 1934), předsedou 
Svazu národního osvobození, místopředsedou 
Dělnické akademie, tajemníkem Legionářské 
obce aj. Po okupaci odjel v létě 1939 ilegálně
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opět do USA. Zúčastnil se práce v odboji, v je
hož zájmu publikoval knihy a četné články 
v americkém tisku, agitoval po celých Spoje
ných státech a v Kanadě. Po návratu do vlasti 
pracoval dále v soc. dem. straně (ve volbách 
1946 byl kandidátem za Plzeňsko). 1949 mu 
byl povolen výjezd k nejmladší dceři do USA, 
kde po 2 letech zemřel.

Beletristická tvorba V. B. byla určena pře
vážně mládeži. Témata pro své povídky čerpal 
autor především ze svých zážitků z dětství (Za 
humny) a z vlastní učitelské praxe (Historie 
Jožky Rokošova). Určující roli pro ideové vý- 
znění B. prací měly zkušenosti z vlastních chu
dobných studentských let i ze sociálních zápa
sů, jichž byl svědkem a účastníkem v počát
cích svého učitelského působení. Své hrdiny 
zobrazoval jako oběti společenského systému 
a sociálního prostředí, ale vedle kritické obža
loby podával i kladný příklad. Byl dobrým 
psychologem a citlivým pozorovatelem života 
opuštěných, zanedbaných a sociálně slabých 
dětí, dovedl čtenářům ukázat i nejtrpčí stránky 
života a nespravedlnost společenského zříze
ní. Odmítal mravoučnou literaturu s cíli neza
krytě výchovnými, trval na uměleckém obraze 
života, a to nejen jako autor, ale i jako teore
tik v četných statích a přednáškách. V tomto 
smyslu patřil B. před první světovou válkou 
k průkopníkům pokrokové realistické literatu
ry pro mládež. Přelomem v B. literární činnos
ti se stal jeho pobyt v Americe za první války. 
Veřejná a politická činnost ho do značné míry 
odvedla od psaní pro děti, i když jeho povídky 
i nadále dosahovaly četných reedic v různých 
uspořádáních a výborech. Kromě románu Ho
ry Matky boží s idealistickým řešením sociální 
problematiky (sbírka Rolničky shrnula opož
děně autorovy básně z počátku století) psal 
nyní B. pro mládež převážně knihy vzpomín
kového charakteru (Naše maminka, Děti 
v bouři revoluce). Pro dospělé vydal B. kromě 
satirického románu Boty sv. Byrokracie, zamě
řeného proti tuposti a úzkoprsosti, a kromě 
antiklerikálních povídek Černá ves několik 
knih o své činnosti v Americe (V tesklivé noci 
volám, Věčné prameny) a sbírku básní stesku 
po ohrožené vlasti (Talitha Kumil). Jeho od
borná literární činnost byla zaměřena k litera
tuře pro mládež, k výchově a školství, jeho 
spisy vydané v Americe pak především k pro
pagaci českého státu po stránce kulturní, hos
podářské a politické.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Růžička (Černá ves), 
M. Blahník (Boty sv. Byrokracie), Pavel Vnuk, Petr 
Bartoš (amer. čas. za druhé svět, války), Vojben 
(Právo lidu, Buditel), Vojta (Právo lidu); V. B. (Čas), 
V. Bš. (Čes. osvěta). Podepisoval se též Vojtěch B., 
Vojta B. (Buditel). ■ PŘÍSPĚVKY in: Akademie (od 
1922); Buditel (od 1899); Co jsme mohli (od 1896); 
Čas (od 1901); Časopis pro občanskou nauku a vý
chovu (od 1935); sb. Česká čítanka (1912); Česká 
osvěta (od 1906); České mládeži (od 1896); Českosl. 
republika (od 1921); Českosl. legionář (od 1935); 
Čes. učitel (od 1920); sb. Čtyři přednášky o preziden
tovi Čs. republiky TGM (1935); Dělnická osvěta (od
1922) ; sb. Deset let Svazu národního osvobození 
(1933); Děti republiky (od 1920); Dětské květy (od 
1902); Dětský svět (od 1925); sb. Druhá čítanka pro 
české školy v Americe (1916); sb. In memoriam Jana 
Týmla (1946); sb. Jak splníme odkaz naší revoluce 
(1924); sb. Jan Hus — kníže Václav (1929); Jaro (od
1914) ; Jitro (od 1920); Kalendář českoamerických 
žen na r. 1916 (Chicago, 1915); sb. Kalendář Maléhr 
čtenáře (1907); Klas (od 1923); Komenský (od 1908 
Kralovický obzor (od 1926); Lípa (od 1926); Mai 
buditel (od 1900); Malý čtenář (od 1904); Mladí 
stráž (od 1926); sb. Na dětské besedě (1920); Nár. 
osvobození (od 1924); Naše doba (od 1931); Naše 
revoluce (od 1923); Naše zahraničí (od 1924); sb. 
Našim maminkám (1934); Nová doba (od 1920; 1926 
Mé dětství); Nová svoboda (od 1927); sb. Památník 
na oslavu osmdesátileté činnosti stát, ústavu učit, 
v Praze II (1928); Pedagogické rozhledy (od 1908); 
Pokrok (od 1908); Pěšina (od 1935); Poselství (od
1915) ; Právo (Cleveland, od 1916); Právo lidu (od 
1905); Pražská lid. revue (od 1905); sb. Prvosenky 
(1905); Přerod (od 1922); Rudé právo (od 1936); sb. 
Srdce hrdinná (1928); sb. Španělsku (1937); sb. Ště
drovečerní povídky (1936); Učitelské noviny (od 
1907); Učitelský přehled (od 1907); Úhor (od 1913; 
1928 Sám o sobě); V boj! (od 1904); Venkov (od 
1929); Věstník mor. učitelstva (od 1933); Věstník pe
dagogický (od 1929); Volná škola (od 1907); Vzdělá
ní lidu (od 1903); Vzkříšení (od 1906); Zlatá brána 
(od 1922); Zlatá Praha (od 1920); Ženský list (od 
1910); Život (od 1899); dále příspěvky v četných 
amerických časopisech. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Za 
humny (PP pro ml., b. d., 1907, 3. vyd. 1948 s tit. Za 
kožlanskými humny obs. též kn. Naše maminka 
a další prózy); Črty a povídky (PP pro ml., 1908); 
V tesklivé noci volám! (BB, PP, Chicago 1917); Po
vídka májového večera a jiné povídky (pro ml., Chi
cago 1918); Vojáci zapomenuté fronty (BB, PP
1923) ; Jožka Rokošův (PP pro ml., 1923,1924 rozšiř, 
vyd. s tit. Historie Jožky Rokošova); Věčné prameny 
(PP 1924); Rolničky (BB pro ml., 1925); Černá ves 
(PP 1925, pseud. Jan Růžička); Boty sv. Byrokracie 
(R 1930, pseud. M. Blahník); Hory Matky boží (R 
pro ml., 1933); Děti v bouři revoluce (PP pro ml., 
1934); Masaryk v revoluci (P pro ml., b. d., 1937);
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Naše maminka (P pro ml., 1937); Talitha Kumi! (To
bě pravím, vstaň!; BB, Detroit 1941); Štědrý večer (P 
pro ml., b. d.). — Překlady: J. Spargo: Bolševism 
(1920). — Ostatní prače: Alkohol, škůdce lidu (b. d., 
1906); Co je to Volná škola (1907, s J. Kožíškem); 
Osnova České čítanky (1908, s J. Kožíškem a J. Sulí- 
kem = P. Sula); Česká škola. Příspěvek k reformě 
české školy v Americe (5 sv., New York 1914); Je 
Čechům v Americe třeba české školy? (Cleveland 
1914); Jak žije a trpí naše domovina pod ranami vál
ky (Chicago b. d., 1915); T. G. Masaryk (Cleveland b. 
d., 1916); A Memoriál (appeal) to the International 
(Chicago b. d., 1917); Bije hodina dvanáctá (Chicago 
b. d., 1917); Národnostní otázka a socialism (Cleve
land b. d., 1917); Bohemia (Chicago 1917, s K. Zmr- 
halem); Economic Strength of the Czechoslovak 
Lands (New York 1918); Poselství amerických kra
janů osvobozené vlasti (1919); Škola a výchova 
v demokratickém státě (1921); Revoluční hnutí v Se
verní Americe (1923); Gustav Habrman (1924, s J. 
Koudelkou); Samostatností k svobodě (1924); České 
Národní sdružení (1925); Masarykovo dílo v Ameri
ce (1925); Z časů veliké víry (1926); Nepromluvíš 
'křivého svědectví (1927); Výchova k otroctví či ke 
svobodě? (1927); Voliči! (1929); Čs. Amerika v od
boji (1931); O víře ve výchovu (1932); Hlubina bez
pečnosti (1933); Proslov k mládeži o vzniku a poslá
ní čs. armády (1934); 7. března chtěl bych říci mláde
ži (1935); Újezdní školy měšťanské, zákon jednomy
slné státní vůle (1936); O nejkrásnějším vlastenectví 
(1937); O humanitní demokracii (1938); Žalář milió
nů Protektorát Čechy a Morava (Chicago 1939); 
The Million Prisoners (Chicago 1940); The Tragic 
Fate of Czechoslovakia (Chicago 1940); Světlo na 
křižovatkách (Chicago 1941); Poslání čs. lidu 
v Americe (Chicago 1941); The Mission of a Smáli 
Nation (Chicago 1941); The Story of Two Poeples 
or Czechoslovak and German Morality (Chicago b. 
d., 1942); A Proposal for the Reconstruction of the 
Educational System in Postwar Central and Eastern 
Europe (Chicago b. d., 1943); The Vanguard of the 
„Drang nach Osten“ (Chicago 1943); První vojáci 
nejzápadnější fronty (1946); Nový řád? Nový člo
věk! (1946); Bojovali jsme za svobodu 1 (1947). — 
Výbory: O lepší svět (1. Škola a výchova; 2. Kulturní 
politika; 3. Demokracie a socialismus; 4. Duch legií, 
1928). — Souborná vydání: Spisy V. B. (Ústřední 
spolek jednot učitelských Brno, 1938, 1 sv.); Knihy 
V. B. pro mládež (Komenium, 1947, 2 sv.). ■ REDI
GOVAL časopisy: Malý buditel (1900-02), Posel
ství (USA, 1915-18), Věk rozumu (USA, 1916-18); 
knižnice: Polabská knihovna (1910—12), Knihy pro 
velké i malé (1926—31, s P. Sulou). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Rok na vsi (1907); Česká čítanka (New 
York 1912); Druhá čítanka pro české školy v Ameri
ce (New York 1916); Pozdrav z otčiny (1923, s jiný
mi); Ohlas domova (1924, s jinými); Národe, braň si 
svou školu (1927); Katalog výstavy J. A. Komenské

ho v Uh. Hradišti (1935, s F. Gáškou a J. Zemanem). 
■

LITERATURA: O. A. Bernášek: V. B., vzor ná
rodního pracovníka (1925). ■ Č. Zíbrt: Literatura 
kulturněhistorická a etnografická (ref. Rok na vsi), 
ČL 1908/09; T. Škrdle: Volnomyšlenkářská beletrie 
(ref. Črty a povídky), Vlast 1908/09; L. Franzlová: 
ref. Česká čítanka, Volné listy (New York) 1913; A. 
Kalivoda: Naši krajané v Americe, Malý čtenář 
1918/19; -ch- (F. S. Procházka): ref. Pozdrav z otči
ny, Zvon 1922/23; K. (F. V. Krejčí): ref. Vojáci zapo
menuté fronty, PL 2. 9. 1923; Svbd (O. Svoboda): ref. 
Za humny, Uhoř 1923; V. F. S. (Suk): ref. Historie 
Jožky Rokošova. Povídky májového večera, Střední 
škola 1924/25; O. Pospíšil: ref. Povídky májového 
večera, Úhor 1925; V. F. Suk: ref. Ohlas domova, 
Úhor 1924; an.: ref. Revoluční hnutí v Sev. Americe, 
Všehrd 1924; ■ ref. Věčné prameny: F. Mareš, PL 
25. 12.1924; T. (J. Laichter), Naše doba 1924/25; -rb- 
(A. Srb), Dělnická osvěta 1925 ■;■ ref. Rolničky: J. 
Hloušek, NO 26. 6. 1925; O. Pospíšil, Úhor 1925 ■; J. 
Kapras: ref. Vojáci zapomenuté fronty, Čes. revue 
1925; T. Čapek in Naše Amerika (1926); ■ ref. Z ča
sů veliké víry: J. W. (Werstadt): Literatura a doku
menty k dějinám našeho osvobození, ČČH 1926; 
AMP (A. M. Píša), PL 21. 11. 1926; T. (J. Laichter), 
Naše doba 1926 ■;■ k padesátinám: V. F. S. (Suk): 
V. B., Úhor 1928; K. (F. V. Krejčí): V. B., PL 15. 6. 
1928 ■;■ ref. Čs. Amerika v odboji: K. J. (Juda), 
Střední škola 1931/32; E. Sobota, Naše doba 
1931/32; K. (F. V. Krejčí), PL 7. 2.1932 ■ ;■ ref. Hory 
Matky boží: A. Roupec, Věstník Ústředního spolku 
jednot učitelských v zemi moravskoslezské 1933; -r- 
(J. Rybák), Haló noviny 17. 12. 1933; V. F. S. (Suk), 
Úhor 1933 + Střední škola 1933/34 ■;■ ref. Děti 
v bouři revoluce: L. Š. (Štraus), NO 14. 12. 1934; p. 
(A. M. Píša), PL 22. 12. 1934 ■; p. (A. M. Píša): ref. 
O nejkrásnějším vlastenectví, PL 22. 4. 1937; ■ ref. 
Naše maminka: p. (A. M. Píša): V. B. o své mamince, 
PL 29. 12. 1937; sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 14. 5. 
1938; J. Pojar, Čin 1938 ■ ;■ k šedesátinám: AMP (A. 
M. Píša): V. B. vypravěč, V. Příhoda: Pedagogická 
cesta V. B., J. Martínek: V. B. v Americe, vše PL 17. 
5. 1938 ■; J. Hloušek: ref. Jožka Rokošův a jiné po
vídky, Úhor 1938; A. Hrubý: ref. Nový řád? Nový 
člověk!, KM 1947; N. Č. (Černý): ref. Děti v bouři re
voluce, Komenský 1948.

sm
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Beneš z Buchlovan

Bedřich Beneš Buchlovan
* 21. 4. 1885 Tučapy u Uherského Hradiště
† 9. 9. 1953 Uherské Hradiště

Autor povídek a loutkových her pro děti, básník 
a prozaik inspirovaný životem a folklórem rodného 
Slovácká, překladatel z němčiny a polštiny, bibliofil, 
popularizátor a propagátor literatury a výtvarného 
umění, vlastivědný pracovník a publicista.

VI. jm. Bedřich Beneš. Narodil se v rodině ves
nického učitele. 1896—1901 studoval na reál
ném gymnáziu v Uherském Hradišti, 1901—05 
na učitelském ústavu v Kroměříži. Po studiích 
nastoupil učitelské místo na obecné škole, nej
prve ve Zlechově, potom v Buchlovicích (od
tud pseud. Buchlovan); 1916 přešel na měšťan
skou školu do Bzence, odtud 1918 jako odbor
ný učitel na měšťanskou školu do Uherského 
Hradiště, kam se téhož roku také natrvalo 
přestěhoval. Intenzívně se věnoval populari
zační a veřejné činnosti, byl aktivním členem 
Moravského kola spisovatelů a řadu let půso
bil jako městský knihovník.

Činnost a tvorba B. B. B. je rozsáhlá, zasa
hovala do několika oblastí. Nej významnější 
část představuje prozaická tvorba pro děti, 
hlavně povídky z prostředí rodného kraje, po
pularizující črty o českých spisovatelích 19. 
století a o malířích, dále povídky s historický
mi náměty a sbírky krajových pověstí. Dětem 
byly určeny i hry pro loutková jeviště, zpraco
vávající starší oblíbené loutkářské látky, ná
měty z lidové poezie i předlohy ze světové 
dramatiky (W. Shakespeare) a literatury (A. 
France, L. N. Tolstoj). B. se pokoušel i o poezii 
(první básnické pokusy publikoval v Neuman
nových Šibeničkách a v Hlasu lidu), zejména 
o veršované povídky, a o románovou a povíd
kovou tvorbu pro dospělé, zvláště s náměty 
z venkovského prostředí svého kraje a s auto
biografickými prvky. Po celý život rovněž pů
sobil jako zanícený pracovník a organizátor 
v bibliofilském hnutí, dále na poli knižní kultu
ry a grafiky; popularizoval literaturu i výtvar
né umění, vydával práce klasiků české literatu
ry a soustavně se věnoval vlastivědné práci 
(sbírky pověstí, cestopisné průvodce, kulturní 
příručky, jubilejní sborníčky). Autorova lite
rární pozůstalost je uložena v Archívu města 
Ostravy.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bedřich Buchlovský, Be
dřich M. Beneš z Kola, Ben Walther, B. Wolfram 
Neděle, M. Bedřich; bbb, BBB. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Besedy Času; Bibliofil; Časopis sběratelů exlibris; 
Čes. bibliofil; Hollar; Hlas lidu; Květy (od 1902); 
Kvítí různých zahrad. Sborník původních prací lite
rárních a uměleckých (1920); Lid. noviny (od 1920); 
Marginálie; Nár. osvobození; alm. Natrháno na ces
tě k životu (1904); Niva (od 1921); Panoráma (od 
1930); Republika (od 1919); Ročenka knihtiskařů; 
Stan (od 1930); Šibeničky; Vitrínka. ■ KNIŽNĚ. Be
letrie a práce o literatuře: Marcel Schlaf, jeho sny, 
pokušení a dekadence, jakož i k rozumnému životu 
navrácení (B 1907, pseud. Ben Walther); Knížka bá
sní didaktických (1909, pseud. Ben Walther); Za na
ším huménkem (PP pro ml., 1912); Sonata eroica (B
1913) ; Z našeho deníčku. Co psaly děti (PP pro ml.,
1914) ; Kratochvilný příběh Lva Kefase Výteční
ka... (B b. d., 1914, pseud. Ben Walther); Šestipra- 
menný svazeček loutkových her (pro ml., 1916); Pan 
Rinald a Reginald (D pro ml., 1916); Čtyři loutkové 
hry (pro ml., 1916); Polykrates (D pro ml., 1916); 
Zbojníci v lese durynském (D pro ml., 1917; 1934 
s tit. Jánošík); Loutkové hry ze Shakespeara (pro 
ml., 1917); Inženýr Robur (D pro ml., 1917); Prastrý- 
ce Jáchyma Beneše, houslařského tovaryše, cesta na 
zkušenou (B 1917; 1942 s tit. Jáchym, tovaryš hra- 
dištský, na zkušené); Buchlovská knížka. Pověsti... 
(pro ml., 1918); Košile (D pro ml., 1919); Anička bo
jovnice (D pro ml., 1919); Oslavná scéna k stému vý
ročí B. Němcové (D pro ml., 1920); Brněnský drak 
(D pro ml., 1920); Turek a krásná Kateřinka (D pro 
ml., 1920); Tři stínohry (DD pro ml., 1920); Josef Má
nes. Povídka o malíři pražského orloje (pro ml., 
1920); Sedm synků Jestřábíků (PP pro ml., 1920); 
Krymský zajatec a jiné příběhy (PP pro ml., 1920); 
O malíři Slovácká (P pro ml., 1921, o J. Uprkovi); 
Povídky o malířích (PP pro ml., 1921; 1946 s tit. Zá
zračná paleta); Pět obrázků o Karlu Havlíčkovi Bo
rovském (PP pro ml., 1921); Bohapusté masopusto- 
vání aneb Povstání těch učitelských (B 1922); O ma
líři, Polušce a paní (B 1924); Rozličné čtení (PP pro 
ml., 1925); Nejposlednější dobrodružství Leona Clif- 
tona (P pro ml., 1925); Halouzka s deseti lístky (PP 
pro ml., 1925); Desítka her pro maličké (1925); Ta 
hradištská brána ... (FF 1925); Sedm očí naproti (PP 
1927); Balada o sběrateli exlibris (B 1928); Besídky 
o básnících (PP pro ml., 1930; obsahuje drobné prá
ce, které původně vycházely 1917 — 21 jednotlivě 
takto: Barunčin podzim, 1917, o B. Němcové; Hu
mor na trpkých rtech, 1917, o J. Nerudovi; Za národ
ní písní, 1917, o K. J. Erbenovi; Za mořem, 1918, o J. 
V. Sládkovi; Blaho v Zahradě kvetoucích broskví, 
1918, o J. Zeyerovi; Mučedník brixenský, 1918, o K. 
H. Borovském; Kníže básníků, 1918, o J. Vrchlic
kém; Věštec slovanský, 1919, o J. Kollárovi; Z taneč
ních hodin, 1919, o K. Světlé; Blažený sen, 1920, o A. 
Jiráskovi; Litoměřický požár, 1920, o K. H. Mácho-
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vi; Besídka Prolog a Epilog. Sto let českého básnic
tví, 1921; Hlas Tatry. Slovenští básníci, 1921; Hlídka 
na Dunaji, 1921, o J. S. Macharovi; Plachý samotář, 
1921, o S. Čechovi; Strakonická idyla, 1921, o F. L. 
Čelakovském); O třech bosých detektivech (P pro 
ml., 1930); Don Šajn. Don Quijote. Kejklíř Matičky 
Boží (DD pro ml., 1930); Padesátka z mého maroké- 
nového zápisníčku (B 1930); Planetárium čili stoletý 
kalendář Josefa Hladkého (texty ke kresbám, 1930); 
Oživené kameny a střípky (PP pro ml., 1931); Ožeh
nutí (PP 1931); Moje barva červená a bílá (P pro ml., 
1932, přeprac. a rozšiř, povídka Mučedník brixen- 
ský); Soupis díla Petra Bezruče 1899 — 1934 (1934); 
Vlastivědné čtení z pověstí hradištského okresu 
(1935); Ruce pryč. Několik slov o tzv. moravském 
vydání Máchova Máje (studie, 1940); Neblahý pa
mátník aneb Nemaluj příteli čerta na stěně (E 1940); 
Slovácko v našem písemnictví (1941); Svatopluk 
Čech v kraji hradištském (1946); Literární slovníček 
hradištského okresu (1947); Zlatá kaplička nad Vlta
vou (PP pro ml., 1948); Podívat se do Bylan (R 1948). 
— Překlady: S. Przybyszewski: Soud (1918); J. 
Slowacki: Anhelli (1919) 4- Lambro (1926); S. Wy- 
spiaňski: Protesilaos a Laodamia (1920); G. Keller: 
Sedm legend (1924); G. A. Biirger: Příhody barona 
Prášila... (1924); H. Heine: Lorelei (1928) + Ro- 
mancero (1929). — Ostatní prače: Josef Váchal, gra
fik (studie, 1914); Nástin hejtmanství uh.-hradištské- 
ho pro žactvo škol obecných (1920); Moderní česká 
exlibris (studie, b. d., 1926); Grafické opojení (1932); 
Pěkně Vás vítáme v král. m. Uherském Hradišti 
(průvodce, 1939); Soupis knižní ilustrace Adolfa Ka
špara (1942); Nezávislé závislosti. Capriccio na 
okraj leptů Jana Konůpka (1946); Josef Hodek, ma
líř a grafik (1947, s B. Polaném); Putovník po hra
dištském Slováčku (1948). Mimoto řada prací vyda
ných jako soukromé bibliofilské tisky: Zpěv o tom 
hradeckém kursu (1927); Bibliofilský půltucet z Mo
ravy (1928); Nejpěknější povídečka (1928); Pěkně 
Vás vítám (P. F. 1929, 1928); Na besedě u bratislav
ských bibliofilů (1931); Lístky z malé kartotéky 
(1931, s K. Jaroněm); Moravská pětiletka bibliofil
ská 1928—1932 (1934); O zlatý pohár bibliofilů 
(1934); Patero bibliofilské (1934); Sonatina k pětisté- 
mu výročí vynálezu umění knihtiskařského 
1440—1940(1940) aj. ■ REDIGOVAL časopis: Bib- 
liofil (1930—41); knižnici: Naše rozpravy (1920); 
sborníky: Kvítí různých zahrad (1920), Pamětní list 
3. schůzky mor. bibliofilů (1930), 50 let státního reál
ného gymnázia v Uherském Hradišti (1934), Pamět
ní list 6. schůzky mor. bibliofilů a exlibristů (1934), 
Pamětní list 9. schůzky mor. knihovníků ve Valaš
ském Meziříčí (1937), Katalog výstavy Slovácká 
1937 (1937). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Čítanka 
pro dívčí odborné školy rodinné (1. 1923, 2. 1924, 
s M. Benešovou); Na slovácké dědině. Ze zápisků 
Josefa Hodka (b. d., 1923); J. Hodek: Zápisník zmize
lého (1928); Odběhlá matka. Z moravských nár. pís

ní s nápěvy sebraných od F. Sušila (1930); Ze sonetů 
J. Vrchlického (1939); Tři ze Slovácká (K. I. Jelínek, 
F. Horenský, M. Srubjan, 1941); Tři z Valašska (M. 
Jahn, J. M. Slavičinský, O. Kalda, 1942); Kytička kvítí 
pro malé čtenáře (pohádky českých klasiků, 1942); 
Exlibris Josefa Solara (1943); B. Boria: Medailony 
a miniatury (výbor z pozůstalosti, 1943); G. Pfleger 
Moravský: Z nočních dumek (1940); Čtyrlístky po
hádek velmi pěkných (B. Němcová, K. J. Erben, B. 
M. Kulda, P. Dobšinský, 1946). — Edice jednotlivých 
děl: V. Podhajská: Měsíc (1919); V. Hálek: Pohádka 
o jednom klobouku (1928) + Večerní písně (1938) 
+ Muzikantská Liduška (1942); K. H. Mácha: Máj 
(1936); J. Neruda: Hřbitovní kvítí (1937) + Zpěvy 
páteční (1939) 4- Prosté motivy (1941) + Písně kos
mické (1941) + Loretánské zvonky a jiné básně 
(1941) + Balady a romance (1941); V. Šolc: Zpěvy 
svatováclavské... (1938); R. Mayer: Sefenussar 
(1939); A. Heyduk: Cigánské melodie (1939); J. Ar
bes: Poslední kresba Josefa Mánesa (1940); K. Sabi
na: Černá růže (1940); F. L. Čelakovský: Ohlas písní 
ruských a českých (1940) + Kvítí (1940); K. H. Bo
rovský: Tyrolské elegie (1940); K. J. Erben: Kytice 
z pověstí národních (1940); V. B. Nebeský: Proti- 
chůdci (1941); V. Beneš Třebízský: Z končin pětilisté 
růže (1941); A. Novák: Puškin (1941). ■

LITERATURA: A. Misař: O B. B. B., sb. 50 let 
stát. reál, gymnázia v Uher. Hradišti (1934). ■ ref. 
Zázračná paleta: F. H. (Hampl), Práce 6. 9. 1947; vpa 
(V. Pazourek), Svob. noviny 20. 2. 1947 b; A. Kučík: 
Předkové B. B. B., Malovaný kraj 1949; P. Š. (Pospí
šil, Štěrba): 65 let B. B. B., Marginálie 1950; b nekro
logy: V. Cinybulk, Čs. loutkář 1953; an., LitN 1953, č. 
38 b; J. Halík.: Cizí literární motivy v loutkových 
hrách B. B. B., Čs. loutkář 1958.
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Beneš Doubravský viz Karel Jonáš
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Václav Beneš Šumavský
* 16. 2. 1850 Plzeň
† 26. 4. 1934 Poděbrady

Prozaik, romanopisec a lidový povídkář, též pro dě-‘ 
ti; překladatel z angličtiny, francouzštiny, němčiny, 
polštiny a ruštiny; novinář.

VI. jm. V. Beneš. Přídomek Šumavský začal 
používat v polovině 70. let, aby se odlišil od 
svého vrstevníka a jmenovce V. Beneše Tře- 
bízského. B. Š. pocházel z rodiny kočího, zá
kladní školu vychodil v rodišti, reálku v Praze 
(mat. 1868). Jako student se intenzívně zajímal 
o žurnalistiku a literární život, po ukončení 
střední školy začal pracovat jako redakční 
elév; od počátku 70. let působil jako redaktor 
a novinář. 1871—78 pracoval v redakci Čecha 
(1876 — 78 jako hlavní redaktor), na jaře 1878 
odešel do Brna, kde se stal redaktorem Mo
ravské orlice (do 1883). Po návratu do Prahy 
pracoval krátký čas v redakci Českých novin 
(Posel z Prahy) a České politiky, pak přešel do 
redakce Národní politiky (1884 — 86). Význam
né bylo jeho působení v Hlasu národa (od 
března 1886), kde redigoval literární přílohu 
Nedělní listy. Setkal se zde s řadou známých 
českých novinářů (J. Hubáček, J. J. Kořán, R. J. 
Kronbauer, F. Kvapil, V. J. Novotný, J. L. Tur
novský), spolupracoval s J. Vrchlickým a za
svěcoval do redakční práce mladého S. K. 
Neumanna. Na konci 90. let se vrátil do redak
ce Národní politiky, kterou 1906—27 řídil jako 
šéfredaktor. Po odchodu na odpočinek (1927) 
se B. Š. převážně věnoval překladatelské prá
ci; od počátku 30. let se několikrát léčil v Po
děbradech.

S rozsáhlou novinářskou činností B. Š. je 
těsně spjata jeho tvorba literární, především 
prozaická. Po básnických začátcích (první ver
še publikoval koncem 60. let v Květech) se ori
entoval na menší epické žánry (arabesky, hu
moresky, novely, realistické povídky), v nichž 
osvědčil schopnost novinářské zkratky a zna
lost svérázných postaviček z maloměšťáckého 
prostředí. Řada jeho povídkových souborů 
(např. V mraku a světle, Z komedie života, 
Z mojí galerie obrázkův, Stříbrná lvice) se vy
značuje lidovým vypravěčským stylem a svě
žím situačním humorem. Kromě povídkových 
útvarů, hojně publikovaných i časopisecky, se 
B. Š. věnoval i románové tvorbě, nepřesahující 

však konvenční, většinou mravoličný půdorys 
dobové prózy 80. a 90. let. Nad vlasteneckými 
a sociálními motivy zde převažují kombinova
né milostné zápletky a dobrodružné epizody; 
výjimku tvoří román Otrokář, dramatický 
obraz poněmčování a sociálního zbídačování 
českého severu. K úspěšným dílům B. Š. nále
žela i kniha vzpomínek To se nezapomíná, při
nášející množství údajů o osobnostech české 
žurnalistiky a literatury 2. poloviny 19. století. 
Na prozaickou tvorbu B. Š. navazují rovněž 
časopisecké (H. Sienkiewicz, R. L. Stevenson) 
i knižní překlady, převážně historické, dobro
družné a komerční beletrie z francouzštiny, 
polštiny, ruštiny, angličtiny a němčiny. Mezi 
nejznámější autorovy přeložené práce patří 
text opery A. Dvořáka Vanda, pořízený z pol
štiny, a dále první český překlad utopického 
románu E. Bellamyho Pohled do budoucího 
ráje.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: K. Sobička, Václav Čech, 
Václav Šumavský, Vratislav Březina (Mor. orlice); 
V. Bš. (Hlas národa), -vbš- (Zábavné listy). ■ PŘÍ
SPĚVKY zn.ČČM (od 1882); Čech (od 1871); Čes. 
politika (od 1883); Čes. noviny (od 1883); Hlas náro
da (od 1886); Květy (od 1869); Lid. noviny (od 1925); 
Lit. listy (od 1885); Mor. orlice (od 1878); Nár. listy 
(od 1880); Nár. politika (od 1884); Obrazy života (od 
1869); Osvěta (od 1882); Světozor (od 1875); alm. 
Vánoční album (1881); Zábavné listy (od 1891). I 
KNIŽNĚ. Beletrie:N mraku a světle (PP 1879); Ně
kolik povídek (1884); Nad sopkou (R 1884); Z kome
die života (PP 1886); Kdo s koho (R 1888); Všecko 
nebo nic (R 1889); Z mojí galerie obrázkův (PP
1890) ; Mefistofela (P 1890); Rodina Kavanova (R
1891) ; Brodkovský advokát (R b. d., 1894); Listy ze 
všední kroniky (PP 1895); Bajaja (baletní libreto, 
1897, s B. Formanem, prem. 1897 s hudbou J. Káana 
z Albestů); Mladý rek burský (P pro ml., b. d., 1900); 
Otrokář (R 1902); Nebezpečné ženy (P 1919); To se 
nezapomíná (memoáry, 1927); Stříbrná lvice a jiné 
črty a povídky (1930); Ve víru maloměsta (D 1934, 
prem. 1933). — Překlady: J. Surzycki: Vanda (lit. 
předloha k libretu opery A. Dvořáka, 1876, i prem., 
dram. zpracování F. Zákrejs); E. Bellamy: Pohled do 
budoucího ráje (1890, pseud. K. Sobička, změn. vyd. 
1893); H. Dominik: Kamelot milionářem (1930); S. 
Zweig: Josef Fouché, šarlatán Evropy (1930); J. A. 
Lux: Lola Montez. Román tanečnice (b. d., 1932). I 
REDIGOVAL periodika: Čech (1876-78), Obrazy 
života (1876), Mor. orlice (1880), Hlas národa 
(1886 — 94), Nár. politika (1906 — 27); kalendář Vlast 
(1886-89). I USPOŘÁDAL: Kalendář Ústřední 
matice školské na rok 1886 (1885, red. J. Vrchlický). 
■
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LITERATURA: ■ ref. V mraku a světle: B. Čer
mák, Čes. včela 1879, s. 223; faš (F. A. Šubert), Po
krok 26. 9. 1879; an., NL 11. 7. 1879; an., Světozor 
1879, s. 382; Dr. S. H. (Heller), Květy 1880, s. 498 ■; 
ch. (F. Chalupa): ref. Několik povídek, Světozor 
1884, s. 519; V. Vítězný: ref. Z komedie života, Lit. 
listy 1886; ■ ref. Kdo s koho: A. F. Tichý (F. Dlouhý), 
Lit. listy 1888; F. V. Vykoukal, Světozor 1887/88, s. 
704; — K., Ruch 1888, s. 393; J. V. (Vyhlídal), Hlídka 
literární 1888, s. 304 ■;■ ref. Všecko nebo nic: F. V. 
Vykoukal, Hlas národa 16. 12. 1889; ]. V. (Vyhlídal), 
Hlídka literární 1889, s. 335; O. Klen, Lit. listy 1890
■ ref. Z mojí galerie obrázkův: P. M., Lit. listy 
1890; J. V. (Vyhlídal), Hlídka literární 1890, s. 280
■ ref. Mefistofela: A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. lis
ty 1890; Halifax (J. Vrchlický), Hlas národa 17. 4. 
1890; J. V. (Vyhlídal), Hlídka literární 1890, s. 237
■ ;«ref. Rodina Kavanova: jv. (J. Vodák), Lit. listy 
1892; F. V. V. (Vykoukal), Světozor 1891/92, s. 106
■ ; g. (A. Procházka): ref. Brodkovský advokát, Lit. 
listy 1894;b ref. Otrokář: V. Hálek, Vlasť 1901/02, s. 
764; Ž., Zvon 1901/02, s. 363; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1902, s. 546 ■; R. J. Kronbauer: V. B. Š. K čtyřicetile
té jeho činnosti novinářské, Máj 1911/12; R. (V. Čer
vinka): V. B. Š., Zlatá Praha 1911/12, s. 170; J. Boro- 
tínský: Pětasedmdesátiny V. B. Š., Venkov 15. 2. 
1925; nč. (A. Nečásek): Novinář patriarcha, Venkov 
16. 2. 1930; M. M. (Majerová): ref. Stříbrná lvice, Čin 
1930/31, s. 450; ■ nekrology: bt, LidN 27. 4. 1934; 
an., PL 28. 4. 1934 ■.
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Václav Beneš Třebízský
* 27. 2. 1849 Třebíz↑i Slaného
† 20. 6. 1884 Mariánské Lázně

Prozaik, tvůrce historických povídek a románů 
s vlasteneckou a demokratickou tendencí, v nichž 
romantická citovost dotváří a přetváří výchozí his
torickou osnovu příběhů.

VI. jm. V. B. (přívlastek Třebízský mu přidal S. 
Heller v Lumíru, aby ho odlišil od jmenovce V. 
B. Šumavského). Pocházel z chudé rodiny ves
nického krejčího, z jehož pěti dětí čtyři po na
rození zemřely. Děd i otec byli vlastenecky 
uvědomělí písmáci a horliví čtenáři. V. B. T. 
mnoho získal z otcova vyprávění a z táček 
sousedů, oživujících národní minulost i krajo

vé pověsti a pohádky. Vyprávěné příběhy si B. 
T. zaznamenával a tato forma lidového vyprá
vění zabarvovaná fantazií, tužbami a ideály 
vypravěče poznamenala celou jeho literární 
činnost. 1855 začal navštěvovat školu ve Kvílí
cích a pak 1861 německou hlavní školu ve Sla
ném; 1862—66 studoval na tamějším nižším 
německém gymnáziu (jeho spolužákem v pri- 
mě byl J. Vrchlický), vyšší třídy na německém 
novoměstském gymnáziu v Praze. Ubytování 
přitom našel v arcibiskupském semináři, kde 
setrval i nadále jako student teologie. Již na 
gymnáziu se věnoval literatuře, psal verše, kte
ré zveřejňoval v nezachovaném ručně psaném 
almanachu Zora, vydávaném seminářskými 
studenty (pseud. Václavovič a Periklid). Tehdy 
se pravděpodobně také začal učit slovanské 
jazyky, ruštinu, slovinštinu a později polštinu 
(jediné dva překlady z ruštiny a slovinštiny 
uveřejnil ve slánském kalendáři Svobodný ob
čan). Ve druhém roce teologických studií byl 
postižen zánětlivým onemocněním kloubů; ne
moc si vyžádala dlouhého léčení v lázních 
(Teplice), takže B. T. musel ročník opakovat. 
Několik měsíců po otcově smrti (1875) dokon
čil studia, byl vysvěcen na kněze a ustanoven 
kooperátorem v Litni u Berouna. Před vánoce
mi t. r. onemocněl zánětem plic a pohrudnice 
a po vyléčení se zotavoval u matky v Třebízi. 
V dubnu 1876 nastoupil jako kaplan v Kleca- 
nech u Roztok; zde působil jaká jednatel 
Ústřední matice školské pro pražské okolí, od
tud podnikl 1882 cestu po Čechách a do Dráž
ďan. Předčasná smrt ho zastihla v Marián
ských Lázních, kde si léčil plicní neduh, který 
se ohlásil 1878 jako následek vyčerpávající 
služby a horečné tvůrčí činnosti opětovným 
zánětem plic a před vánocemi 1883 několike
rým chrlením krve. Pohřben byl po smutečním 
průvodu Prahou na vyšehradském hřbitově.

V. B. T. byl typem vlasteneckého kněze — 
buditele, který se svou prózou snažil povzbu
dit národní a demokratické cítění lidových čte
nářů, vést je k rovnováze citu a rozumu 
a k věrnosti lidovým kořenům. Svým dílem, 
poznamenaným chvatným tvořením, obsáhl 
téměř celou rozlohu národních dějin od nej
starších dob až po rok 1848 a současnost (jen 
ojediněle volil látky z dějin ostatních slovan
ských národů); největší pozornost věnoval hu
sitskému revolučnímu hnutí a pobělohorské 
době. Když krátce před svou smrtí připravo
val sebrané spisy, řadil je podle historické
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chronologie: soubor V červáncích kalicha ob
sahuje práce zobrazující předvečer husitství, 
dobu Karla IV. a Václava IV, dvoudílný sou
bor V záři kalicha průběh husitského hnutí, 
dva svazky Pobělohorských elegií zahrnují 
část díla věnovanou 17. století, svazek Pod 
doškovými střechami zachycuje údobí od vlá
dy Josefa II. až do roku 1848. Ostatní práce 
pak vydavatel označil souhrnným titulem 
Z různých dob (9 sv.). K dějinám zaujímal B. T. 
vyhraněné vlastenecké a demokratické stano
visko; ač katolický kněz, opíral se v pojetí dě
jin o F. Palackého a v souladu s ním viděl hu
sitství jako velké vzepětí národních sil, naproti 
tomu třicetiletou válku a protireformaci jako 
tragický zásah do života lidu. S citovým zauje
tím líčil v povídkách z pobělohorské doby 
a v románu Trnová koruna jeho fyzické i du
ševní utrpení, drancování cizáckými i císařský
mi vojsky, pronásledování pro víru i trpký 
osud emigrantů. I v příbězích knihy Pod doš
kovými střechami se soustředil k odrazu jose
fínských reforem, napoleonských válek a roku 
1848 v životě vesnického lidu. Z josefínské do
by čerpá látku také jeho nejvýznamnější dílo, 
román Bludné duše, obraz selského povstání 
na rodném Slánsku v 80. letech 18. stol., konci
povaný na romantické dějové osnově; V. B. T. 
v něm vytvořil několik výrazných postav sed
láků, kteří svým vlasteneckým cítěním a proti- 
panským smýšlením představují společenskou 
sílu, z níž vzešlo národní obrození. Prózy B. T. 
jsou založeny na lidovém vypravěčství. Histo
rickou látku čerpají z Palackého, Beckovské- 
ho, Březana aj. nebo z krajových kronik a ar
chívů, podstatným tvůrčím podnětem byly 
však i lidové pověsti a pohádky. V jejich du
chu B. T. historické prameny dotvářel fantazií 
a stylizoval národní minulost do krajně emoci
onální polohy. Děj jeho příběhů je zpravidla 
lokálně omezen, odehrává se na Slánsku, Be
rounsku nebo v okolí Roztok, tedy v místech, 
kde B. T. působil a která dobře poznal. Místo 
vlastního „velkého“ historického dění, utváření 
dějinných sil, jejich rozhodujících konfliktů 
a jejich protagonistů zachycuje B. T. odezvu 
těchto událostí v životě malých celků, vesnice, 
rodiny, případně i jednotlivce. Z lidových po
věstí a pohádek proniká do jeho próz vedle 
vypravěčského stylu zejména pojetí osudo
vosti jako odvěkého zákona, symbolizované
ho přírodním děním a přinášejícího třeba po 
staletích trest za viny spáchané kdysi předky.

Tento moment je — vedle tragických dějin
ných událostí samých — zdrojem silně elegic- 
kého tónu podstatné části spisovatelových 
próz a jejich prudkých dějových zvratů. K to
mu přistupuje i vliv dosavadní tradice české 
historické prózy založené na scottovské ro
mantice, která vnáší do díla V. B. T. prvek ne
motivovaných náhod a nevěrohodných dějo
vých stylizací i tajemstvím zahalené postavy; 
teprve po smrti V. B. T. postupně překonávali 
tuto závislost jeho současníci A. Jirásek a Z. 
Winter.

PSEUDONYMY: B. Periklid (Lumír 1875), Václavo- 
vič (Světozor 1871). ■ PŘÍSPĚVKY in: Akad. listy 
(od 1878); Anděl strážný (od 1882); Blahověst (od 
1873; 1879 Trnová koruna); Čech (od 1873); Domácí 
krb (od 1883); Humorist, listy (1880); Jarý věk (od 
1883); Koleda (od 1878); Květy (od 1880; 1882 
V podvečer pětilisté růže); Lumír (od 1873); Národ 
a škola (od 1882); Nár. listy (od 1881); Obzor (od
1882) ; Osvěta (od 1879; t. r. Bludné duše); Pamětní 
list Karlín (1884); Pamětní list K. Sladkovskému 
(1884); Pečírkův národní kalendář (od 1881); kal. 
Poutník (1877); Ruch (od 1883); Sborník svatometo- 
dějský (1884); Světozor (od 1871; 1881 a 1883 Povíd
ky karlštejnského havrana); Svity (pamětní list,
1883) ; kal. Svobodný občan (Slaný, 1873); Štěpnice 
(od 1883); Švanda dudák (od 1873); Vánoční album 
(1881); Velký mariánský kalendář (1884); Velký slo
vanský kalendář (1884); Vesna (1883); Zábavné listy 
(od 1883); Zlatá Praha (1884); — posmrtně: Kalen
dář Ústřední matice školské (1885). ■ KNIŽNĚ. Be
letrie: Vodníkova nevěsta (P 1873); Pod skalami (P 
1873); Bludaři (R 1873); Pan Plichta z Žirotína (P
1877) ; Očista (P 1877); Anežka Přemyslovna (R
1878) ; Z klidu a víru (PP 1878); V červáncích a lesku 
kalicha (PP 1879); Cestou křížovou (PP 1880); Z na
šich dějin (PP 1880); Pan Zikmund z Boršic (P 1880); 
Stadický král (R 1881); Trnová koruna, Pan Odolán 
Pětipeský (RR 1881); Na Štítném (P 1881); Z letopi
sů sázavských (P 1881); Levohradecká povídka 
(1882); Bludné duše (R 1882); Martin Puškar (R 
1882); Zakletec (P 1882); Ze zapomenutých pamětí 
(PP 1883); Záhořský vladyka (P 1883); Královna 
Dagmar (R 1883); Stezkami našich dějin (PP 1884); 
Povídky karlštejnského havrana (1884); Pro bílou 
labuť švamberskou (P 1884); Kašpar Zdeněk Kaplíř 
ze Sulevic (P 1884); — posmrtně: Výměnkáři (P
1884) ; Povídky starověké z dějin vlasteneckých (pro 
ml., 1885); Obrázky z naší minulosti (PP 1885); Ná
rodní pohádky a pověsti (1886); Z rodné chaloupky 
(P a vzpomínky, 1887, usp. K. V. Rais); Svatováclav
ská korouhev (P 1920); Proroctví Metodějovo 
a Bratří svár a smír (PP 1938). — Ostatní práce .Po
káním ke spasení (postní kázání, 1880); Pravdou 
k životu 1—4 (kázání, 1882—85); — posmrtně: Po-
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mněnky ve vínek nebeský. Dcerám českým (modli
tební kniha, 1885). — Výbory: Povídky starého 
zbrojnoše (1894, usp. K. V. Rais); Havraním perem 
(1901, usp. K. V. Rais); Výbor z povídek (1911, usp. 
B. Jiránková); Z třebízské studánky 1—4 (1915—16, 
s použitím dosav. výborů usp. K. V. Rais); V. B. T. 
mládeži 1—2 (1915—17, usp. K. Vetter); Výbor z po
vídek a románů (Pacov 1918, usp. V. Marek); Výbor 
z nejlepších povídek (Ml. Boleslav 1919, usp. J. L. 
Švíkal); Třebízského čítanka (1920, usp. K Wolf-Že- 
lichovský); Levohradské pomněnky 1—2 (1927 
a 1928, usp. V. Bitnar); Za české právo (1935, z Uni
verzitních obrázků usp. F. Pátá); Rodnému kraji 
(Kladno 1939, usp. J. Hladký); Divotvorné dudy a ji
né povídky (1940, usp. P. Hykeš); Z dob slávy a utr
pení (1946, usp. J. Makuš); Z pobělohorských elegií 
(1950, usp. M. Novotný); Z těžkých dob (1950, usp. 
P. Hykeš); Levohradecká povídka a jiné prózy 
(1957, usp. P. Hykeš); Z letopisů a kronik (1958, usp. 
K. Hron); Na slánských stínadlech (1969, usp. R. 
Skřeček); Pohádky (1971, usp. M. Řepková). — Sou
borná vydání: V. B. Třebízského Spisy sebrané (na- 
kl. F. Šimáček, 1884—89, 16 sv., ed. J. Braun, 2. vyd. 
nakl. F. Šimáček, 1885—96; 3. vyd. nakl. F. Topič, 
1893 — 1904, 4. vyd. nakl. F. Topič, 1900—08, 5. vyd. 
nakl. F. Topič, 1907 — 13); Zlaté knihy V. B. T. 
(1915 — 22, 7 sv., ed. F. S. Procházka); Nejlacinější 
vydání spisů V. B. T. (nakl. B. Kočí, 1923, 16 sv., po
dle 1. vyd.); Historické romány a povídky (1929 — 30, 
10 sv., ed. A. Dolenský). ■ KORESPONDENCE: T. 
Škrdle: Poměr V. B. T. k tomuto listu (T. Škrdlemu 
z 1884), Vlast’ 1884/85; V. B. T.: Listy. Vzpomíná 
se... (různým adresátům z 1879 — 82; 1926, ed. J. 
Šach); O. Stehlík: Z korespondence V. Štulce (V. 
Štulcovi z 1879-83), Vyšehrad 1945/46. ■

BIBLIOGRAFIE: in K. V. Rais: V. B. T. (1885). I 
LITERATURA: K. V. Rais: V. B. T. (1885) 4- Čtení 
o K. Havlíčkovi a V. B. T. (1901); F. Strejček: V. B. T. 
(1925); V. Polívka: Život a dílo V. B. T. (1934); sb. V. 
B. T. — spisovatel českého lidu (1954); J. Šach, F. 
Stuchlý: Nedokončená pouť (1959); B. Hofmeistro- 
vá: Osm let s T. (1969). ■ H-a (H. Babička): ref. 
Anežka Přemyslovna, Koleda 1879; E. Krásno hor
ská: Román a povídka, Osvěta 1879 → Výbor z díla 
2 (1956); J. Neruda: V. B. T., Humorist, listy 1880 → 
Podobizny 1 (1951); S. H. (Heller): ref. V červáncích 
a lesku kalicha, Květy 1880; ■ ref. Levohradecká 
povídka: -n- (J. V. Sládek), Lumír 1882; F. V. Vykou
kal, Květy 1882; F. Schulz, Osvěta 1882; F. Chalupa, 
Ruch 1882 ■; V. Š. Silván (V. Schwab): V. B. T., Lit. 
listy 1883; ■ ref. Bludné duše: E. Miřiovský, Lumír 
1883; F. Bílý, Osvěta 1883 ■;■ ref. Královna Dag
mar: A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1884; F. Bílý, 
Osvěta 1884; F. V. Vykoukal, Ruch 1884; F. Chalupa, 
Světozor 1884; E. Miřiovský, Zlatá Praha 1884 
nekrology: J. V. Sládek, Lumír 1884; F. Bílý, Osvěta 
1884; F. Šimáček, Světozor 1884; J. Braun, Květy 
1884; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1884; J. Sokol, 

Jarý věk 1884; K. J. Pleskač, Zábavné listy 1884; Kol- 
da Malínský (J. Lacina): O životě a působení V. B. T., 
Ruch 1884; A. Šnajdauf: V. B. T., Kalendář Ústřední 
matice školské 1884; an.: V. B. T., Zlatá Praha 1884; 
K. Chmelenský: V. B. T, Vlasť 1884/85 ■;■ ref. Pod 
doškovými střechami: J. O. (M. A. Šimáček), Světo
zor 1884; B. Čermák, NL 7. 2. 1885 ■; J. Neruda: Fe
jeton, NL 25. 9. 1887 → Literatura 3 (1966); J. Braun 
in V. B. Třebízského Spisy sebrané 15 (1889); Hsa (J. 
Klecanda ml.): Mordovcev a T., Máj 1902; J. Vlček: 
V. B. T., Den 1909 → Kapitoly z dějin české literatu
ry (1952); K. Rieger: Reformace v díle V. B. T., Slo
vanský obzor 1910; E. Svoboda: O stycích M. Alše 
s T. a S. Čechem, Topičův sb. 1925; J. Horák: V. B. 
Třebízského Martin Puškar, Sborník věnovaný Jaro
slavu Bidloví... (1928) → Z dějin literatur slovan
ských (1948); J. B. Čapek: Případ zajímavé literární 
podobnosti, Čin 1930; M. Hýsek: V. B. T., Lumír 
1934; Ant. Procházka: O některých příbuzných mo
tivech u Čecha, T. a Jiráska, Zvon 1934; A. N. (No
vák): Půl století od smrti V. B. T., LidN 20. 6. 1934; 
K. Vojan (J. Fučík): Vlastenecký kněz, Haló noviny 
20. 6. 1934; O. Králík in V. B. T.: V podvečer pětilisté 
růže (1941); M. Novotný in V. B. T.: Královna Dag
mar (1946); L. Holý: Poznámka k dílu V. B. T., ze
jména k Pobělohorským elegiím, Slovesná věda 
1948/49; V. Tichý: V. B. T., in Český kulturní Slavín 
(1948); F. Strejček in V. B. T.: Levohradecká povídka 
(1948); R. Skřeček in V. B. T.: Bludné duše (1950); M. 
Novotný in V. B. T.: Z pobělohorských elegií (1950) 
+ in V. B. T.: Královna Dagmar (1952); B. Slavík in 
V. B. T: in Z letopisů sázavských (1953); B. Polán in 
V. B. T.: Levohradecká povídka a jiné prózy (1957); 
F. Benhart in V. B. T.: Povídky karlštejnského havra
na (1958); K. Pavlištík: Vyprávěči lidového podání 
v díle V. B. T., Čs. etnografie 1962; M. a A. Kaňáko- 
vi: Husita v kolárku, in Zářící odkaz (1962); J. Beneš: 
V. B. T., in Ač zemřeli, ještě mluví (1964); R. Skřeček 
in V. B. T.: Na slánských stínadlech (1969); Z. Pešat 
in V. B. T.: Povídky karlštejnského havrana (1975).

?P

Božena Benešová

* 30. 11. 1873 Nový Jičín
† 8. 4. 1936 Praha

Autorka povídek a románů s psychologickým ak
centem, básnířka a literární kritička. Její dílo roste 
z kritické analýzy maloměstské společnosti, líčí re-
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voltu mladých lidí proti konvenci a klade otázku po
zitivních hodnot lidského života; těžiště próz je 
v analýze charakterů a elementárních lidských vzta
hů.

Roz. Zapletalová (tak podepisovala své práce 
do 1905). Otec, advokát, pocházel z Hané, 
matka z Frenštátu p. R.; 1876—1908 žila B. 
v Napajedlech, kde vychodila 6 tříd obecné 
školy, pak (1884—87) absolvovala 3 třídy ně
mecké měšťanky v Olomouci. Vzdělání dopl
nily hodiny francouzštiny v napajedelském 
klášteře. 1896 se provdala za železničního 
úředníka Josefa Beneše (manželství 1912 roz
vedeno), 1897 se jí narodil jediný syn Roman. 
Přestože žila v prostředí, které příliš nepřálo 
jejím intelektuálním a uměleckým ambicím, 
pokoušela se již v 90. letech literárně tvořit. 
První rukopisy básní jsou z 1890, od 1895 jsou 
dochovány zlomky próz a pokusů o drama. 
V létě 1902 se B. na Pustevnách u Frenštátu p. 
R. seznámila s R. Svobodovou a jejím pro
střednictvím s F. X. Šaldou. Jejich vlivem zača
la systematičtěji literárně pracovat a posléze 
i publikovat; vedle próz vznikla v té době řada 
básní, literárních kritik i překlad románu C. 
Mauclaira Město světla. S R. Svobodovou 
podnikla B. 1903 a 1907 cesty do Itálie. 1907 — 
08 redigovala přílohu brněnského časopisu 
Ženská revue Žena v umění. Na naléhání R. 
Svobodové se 1908 přestěhovala do Prahy, na 
Moravu se pak pravidelně vracela v létě, kdy 
pobývala zejména v Uherském Hradišti (zde 
žily její sestry a matka). Po příchodu do Prahy 
úzce spolupracovala s časopisem Novina ne
jen jako jeho kmenová autorka, ale také jako 
redakční spolupracovnice. Až do smrti R. Svo
bodové se B. pohybovala v jejím kruhu, s ní 
a se Šaldou spolupracovala v České kultuře 
a v Lípě. Existenční starosti přiměly B. ve 20. 
letech k zaměstnání v redakci Večera 
(1924 — 25) i k pravidelné spolupráci s Tribu
nou, kam psala kritiky a fejetony (1926 — 27). 
Od 1926 vedla konverzační německé kroužky 
v YWCA a pracovala tam jako knihovnice 
a vedoucí letních táborů. Zde se seznámila 
s řadou mladých dívek z nejrůznějšího pro
středí, z nichž vznikl kroužek „dívek Boženy 
Benešové“, který ji obklopoval až do její smrti. 
Ve 20. letech rovněž vzniklo přátelství B. B. 
k A. M. Tilschové, P. Bůžkové, M. Pujmanové, 
H. Dvořákové, M. Stivínové. Od poloviny 20. 
let se hlásila srdeční choroba, jíž nakonec B. B. 

podlehla; pohřbena byla na hřbitově v Praze- 
Bubenči.

Tvorba B. B. má autobiografické východis
ko. Autorka vyrůstala v prostředí maloměst
ské smetánky, na jejíž kastovnictví, úzkoprsou 
morálku a pokrytectví od začátku bolestně na
rážela. V jejích prvních literárních pokusech 
se proto objevují postavy mladých dívek re- 
voltujících proti prostředí, v němž byly vycho
vány; ať končí jejich vzpoury smířlivě či tra
gicky, vždy jsou obžalobou společnosti, v níž 
není místa pro velké city, poctivé a upřímné 
vztahy, pro plnohodnotný život (Nedobytá ví
tězství, Kruté mládí). Postupně se však přestá
vala B. se svými hrdinkami ztotožňovat a na
značovala dvojznačnost a zároveň grotesk- 
nost jejich postavení. Pozdější povídky proto 
končí ironickou pointou, která relativizuje rá- 
dobyušlechtilé postoje a nastavuje hrdinům 
a hrdinkám zrcadlo satiry (Myšky). Zároveň 
s analýzou tohoto světa lidských „chroustů“ 
objevovala B. nové hrdiny: lidi dosud nezlho- 
stejnělé, schopné skutečného citu, lásky a obě
ti. Nacházela je zejména ve světě dětí a mla
dých lidí na přelomu dětství a mládí, kteří se 
ještě nezkonformovali s normami měšťácké 
společnosti, odmítají se smířit s jejím pořád
kem a nejednou za to platí i životem, který pro 
ně nemá bez lásky a přátelství smysl (Tři po
vídky, Oblouzení). Tento životní postoj do
myslela B. do širších souvislostí v dvoudílném 
románu Člověk. Příběhem umělce, který hledal 
smysl života v tvorbě a nalezl ho ve službě li
dem, v obětavé a odpovědné lásce, polemizo
vala B. s dobově individualistickým pojetím 
umělecké tvorby jako svrchované hodnoty lid
ského života. V románové trilogii (Úder, Pod
zemní plameny, Tragická duha), jejímž námě
tem jsou osudy českého zázemí za první svě
tové války, položila B. tuto otázku znova, a to 
nejen v rozměru morální odpovědnosti jedin
ce za životy druhých, nýbrž i celé společnosti 
za osud národa. Ústřední postavou je mladá 
měšťanská dcerka, typologicky blízká hrdin
kám Krutého mládí; její vývoj od osamělosti 
a revolty proti rodinné konvenci k nalezení 
místa v novém světě, který se rodí z válečných 
hrůz, je osou románu. Trilogie není historic
kým románem a nekončí 28. říjnem 1918, ale 
románem o hlubokém vnitřním přerodu lidí 
v dramatické době; vrcholí zachycením „rus
kého větru“, který přináší do Čech naději, že 
starý svět bude definitivně poražen a z váleč-
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ného utrpení vyroste nový a lidštější svět. Je
dincův zápas o nalezení místa ve světě se stal 
také základním námětem nejpopulárnějšího 
díla B., novely Don Pablo, don Pedro a Věra 
Lukášová. Příběhem děvčátka, které válka při
pravila o rodiče a vydala napospas lhostejné
mu světu a které přesto najde odvahu i vůli 
prosadit se, obhájit svůj vnitřní svět, dílo B. 
vyvrcholilo. S klasickou prostotou vyslovila 
zde své poselství, vložené předtím do jednoho 
z plánů cyklické románové skladby: bez lásky 
a přátelství nelze žít, člověk je však nedostává 
zadarmo, musí mít odvahu hledat je i za cenu 
bolesti a ztrát.

ŠIFRY: B. B., B. Bová. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy 
Času (1900—05); Besedy lidu (1917 — 18); Čes. revue; 
Čes. kultura (1912—14); Eva (1933—36); Kmen 
(1918-19); Kritika (1924); Lid. noviny (1922, 1936 
až 37); Lípa (1917-20); Listy (1933-36); Lumír 
(1931 -32); Malý čtenář (1906-07); Metoděj (1902); 
Nár. obzor (1906—08); Nár. osvobození (1925—33); 
Nová svoboda (1924—25); Novina (1908—11); Pa
noráma (1933—35); Pokroková revue (1905); Roz
pravy Aventina (1925—26); Rudé květy (1903—04); 
Sever a východ (1925—30); Tribuna (1925—26); Ve
čery (1911); Venkov (1924); Volné směry (1903—05); 
Vydrovy besedy (1922); Zlatá Praha (1902—09); 
Zvěstování (1920—24); Zvon (1903/04); Ženská re
vue (1906-08); Ženský svět (1908, 1915, 1918). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Verše věrné i proradné (BB b. d., 
1909); Nedobytá vítězství (PP 1910); Tři povídky 
(1914, rozšiř, vyd. 1927 s tit. Chlapci); Myšky (PP b. 
d., 1916); Kruté mládí (PP 1917; 1933 rozšiř, o povíd
ky Nedobytých vítězství); Člověk (R, 2 sv., 1919, 
1920); Tiché dívky (PP 1922); Oblouzení (PP 1923); 
Úder (R 1926, 1. díl trilogie); Podzemní plameny (R 
1929, 2. díl trilogie); Není člověku dovoleno (PP 
1931); Tragická duha (R 1933, 3. díl trilogie); Rouha
či a oblouzení (PP 1933, spojení knih Oblouzení 
a Není člověku dovoleno); — posmrtně: Don Pablo, 
don Pedro a Věra Lukášová (P 1936); Divadelní hry 
(1937, ed. P. Buzková; z nich Hořký přípitek prem. 
1917); Verše (1938, ed. P. Buzková). - Překlady: C. 
Mauclair: Město světla (1906); H. Mann: Neznámý 
(1932). — Výbory: Chlapci a dívky (1953, usp. J. 
Honzík); Rouhači a oblouzení a jiné povídky (1956, 
usp. J. Honzík); Don Pablo, don Pedro a Věra Luká
šová a jiné povídky (1962, usp. D. Moldanová); Po
vídky s koncem ne vždy dobrým (1975, usp. D. Mol
danová). — Souborná vydání: Spisy B. B. (Melan- 
trich, 1933—39, 10 sv., ed. posmrtných sv. P. Buzko
vá); Dílo B. B. (Čs. spisovatel, 1955—57, 5 sv., ed. J. 
Honzík). ■ REDIGOVALA periodika: Ženská re
vue (1907—08, příl. Žena v umění), Lípa (1920). ■ 
KORESPONDENCE: D. Moldanová: Dopisy B. B. 
F. X. Šaldovi (z 1905-35), Lit. archív 3-4 (1969) + 
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Vzájemná korespondence B. B. a K. M. Čapka-Cho- 
da (z 1913-21), in B. B. (1976). ■

LITERATURA: M. Pujmanová: B. B. (1935); D. 
Moldanová: B. B. (1976, s výborem). I F. X. Salda: 
ref. Verše věrné i proradné, Novina 1908/09 → KP 
7 (1953); -il (A. Novák): Smutek poezie (ref. Verše 
věrné i proradné), LidN 25. 9. 1909 4- Z nové prózy 
(ref. Nedobytá vítězství), LidN 22. 4. 1910; K. Sezi- 
ma: Z nové české beletrie 7 (ref. Nedobytá vítězství), 
Lumír 1910/11; A. Novák: Z nové české beletrie (ref. 
Verše věrné i proradné, Nedobytá vítězství), Přehled 
1913/14; jv. (J. Vodák): Nové knihy ženské (ref. Myš
ky), LidN 20. 4. 1916; K. Sezima: Z původní noveli- 
stiky (ref. Nedobytá vítězství, Myšky), Lumír 1916; 
A. Novák: Dvě spisovatelky (ref. Kruté mládí), Ven
kov 14. 3. 1917; jv. (J. Vodák): Sloh a postavy B. B., 
LidN 20. 4. 1917; F. X. Salda: Kapitoly literárně kri
tické 4. Krásná próza B. B., Kmen 1917/18 → KP 10 
fl957); A. Novák: Román mravního rozhodnutí (ref. 
Člověk), Venkov 11. 11. 1919; J. Knap: Růst člověka 
v díle B. B., Cesta 1919/20; K. Č. (Čapek): ref. Člo
věk, LidN 21. 5. 1921 → Na břehu dnů (1966); K. Se
zima: Stylisté a improvizátoři (ref. Tiché dívky), Lu
mír 1923; M. Pujmanová-Hennerová: Z dobré prózy 
(ref. Oblouzení), Tribuna 13. 5. 1923 + B. B. je pade
sát let, Tribuna 25. 11. 1923; an. (J. Hora): Umělecká 
jubilea, Večerní RP 19.11. 1923; J. O. Novotný: Kru
té mládí, Cesta 1923/24; ■ ref. Úder: F. Götz: Váleč
ný román B. B., NO 31. 1.1926; M. Pujmanová-Hen
nerová, Tribuna 14. 2. 1926; A. N. (Novák): Morav
ský válečný román, LidN 4. 4. 1926; J. B. Čapek: Tři 
kritiky, Sever a východ 1926; K. Sezima: Okolo vál
ky a míru, Lumír 1926/27 ■; -a (J. Hora): Spisovatelé 
sezóny (ref. Myšky), LitN 1927, č. 12; P. Fraenkl: 
Studie o citovém oblouzení v Myškách B. B., Sever 
a východ 1927; J. B. Čapek: Literární projev dvou 
ženských generací (ref. Chlapci), Sever a východ 
1928; A. N. (Novák): Román válečné Prahy (ref. 
Podzemní plameny), LidN 13. 4. 1929; A. M. Píša: 
Tvůrčí magie (ref. Podzemní plameny), Sever a vý
chod 1929 → Dvacátá léta (1969) 4- Dovršená stav
ba, Čin 1932/33 → Třicátá léta (1971); A. N. (No
vák): Dovršení válečné trilogie románové (ref. Tra
gická duha), LidN 28.4.1933; P. Fraenkl: B. B. Nárys 
tvůrčího profilu, LUK 1933; J. Hora: Válečná trilo
gie B. B., Rozhledy 1933, č. 8—9; P. Buzková: B. B., 
Naše doba 1935/36; A. N. (Novák): Ležela země 
přede mnou, vdova po duchu..., LidN 20. 4. 1936 4- 
Poslední povídka B. B. (ref. Don Pablo, don Pedro 
a Věra Lukášová), LidN 18. 10. 1936; B. Fučík: Chvá
la přísnosti, LUK 1936; F. X. Salda: B. B., ŠZáp 
1935/36 → Medailony (1941); V. Z. (Závada): Po
slední kniha B. B. (ref. Don Pablo, don Pedro a Věra 
Lukášová), LUK 1936; F. X. Salda: O lyrice B. B., in 
Studie literárně historické a kritické (1937); A. N. 
(Novák): B. B. jako dramatická básnířka, LidN 9. 5. 
1937; P. Buzková: Poznámky, in B. B.: Divadelní hry 
(1937); J. Tráger: Dramatický odkaz B. B., LUK

201



Benešová

1937; F. Götz: Básnický typ B. B., LitN 1937/38, č. 
13; P. Buzková: Poznámky, in B. B.: Verše (1938); V. 
Traubová-Lišková: Lyrický odkaz B. B., LidN 20. 6. 
1938 → Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové 
(1945); A. M. P. (Píša): Píseň mládí (ref. Věra Luká
šová, dramatizace E. F. Buriana), PL 1. 12. 1938; V. 
Lišková: Význam témat mládí a dětství u B. B., sb. 
Morava Arnu Novákovi (1941) → Posmrtný odlitek 
z prací V. Liškové (1945); F. Horečka: Frenštátské 
vlivy v díle B. B., NŘ 1946; B. Pilková: Individualis
mus a socialismus u B. B., Slovesná věda 1948/49; J. 
Honzík in B. B.: Chlapci a dívky (1953) + in B. B.: 
Tragická duha (1955) + in B. B.: Rouhači a oblouze
ní a jiné povídky (1956); J. Janů in B. B.: Don Pablo, 
don Pedro a Věra Lukášová (1956); E. Konrád: Ná
padníci B. B., Lid. demokracie 5. 2. 1956 → Nač 
vzpomenu (1957); J. Honzík in B. B.: Člověk (1957); 
M. Blahynka: B. B. krásná odvaha, Kultura 1958, č. 
48; J. Mourková: B. B. aktuální, LitN 1958, č. 48; J. 
Hrabáková: Dětský hrdina v díle B. B., Zlatý máj 
1959; D. Moldanová, O. Svejkovská: Neznámé po
vídky a prozaická torza B. B., Sborník NM v Praze, 
ř. C, 1962; D. Moldanová in B. B.: Don Pablo, don 
Pedro a Věra Lukášová a jiné povídky (1962); Š. 
Vlašín in B. B.: Don Pablo, don Pedro a Věra Luká
šová (1973); D. Moldanová in B. B.: Povídky s kon
cem ne vždy dobrým (1975).

dm

Matouš Benešovský
* kolem 1550 Benešov (u Prahy?)
† po 1590

Filolog, básník a překladatel.

Psal se též Benesovinus nebo užíval humanis
tického příjmení Philonomus. Byl synovcem 
Václava B. (1581—91 administrátor konzistoře 
podobojí), sám měl spíše blízko ke katolictví. 
Kdy a kde studoval, není známo. Zprvu se vě
noval vychovatelství, 1577 se připomíná jako 
správce školy při Svatovítském chrámu. Sou
časně byl kazatelem u Sv. Jakuba na Starém 
Městě a usiloval o získání proboštství univer
zitní koleje Všech svátých (Andělské). Když se 
stal 1579 farářem v Kuřimi, měl spory s radou 
města Brna, jemuž náležel patronát kostela, 
a pro své vystupování byl na příkaz olomouc

kého biskupa 1580 ve Vyškově uvězněn. Té
hož roku se znovu marně ucházel o probošt
ství koleje Všech svátých, 1582 byl ustanoven 
opatem utrakvistického kláštera Na Slova
nech. Z doby jeho opatství se dochovaly zprá
vy o sňatku, jejž uzavřel, a o nákladném a po- 
horšlivém způsobu života, byl dokonce obvi
ňován z vraždy. 1589 byl proto zbaven opat
ství a příštího roku vypovězen ze země. Jeho 
další osudy nejsou známy. Odpor veřejnosti 
ho provázel zřejmě i v době, kdy byl už ve vy
hnanství. Tím je možno vysvětlit původ fámy, 
že byl v Prostějově popraven. Šíření této zprá
vy vedlo 1595 až k úřednímu šetření, jímž však 
zpráva nebyla potvrzena.

Ještě jako správce svatovítské školy vydal 
dílo o české mluvnici (Grammatica Bohemi- 
ca...), které doprovodil časoměrným přebás
něním 1.—8. žalmu; je pravděpodobně i auto
rem latinských distich v záhlaví díla. V téže 
době otiskl svůj překlad z prvokřesťanského 
písemnictví, listy antiochijského biskupa Igna- 
tia. Působení v klášteře Na Slovanech, které 
mu umožnilo poznat slovansky psané spisy 
různé provenience, podnítilo zřejmě jeho filo
logický zájem tak, že přes překážky dané od
lišností písma dospěl až ke srovnávacímu stu
diu slovanských jazyků. Omezoval se přitom 
sice na oblast slovníku, neušly mu však ani ně
které jevy z hláskosloví. Výsledek studia uložil 
v pojednání o české etymologii (Knížka slov 
českých...); výklad o původu jednotlivých 
slov doplňuje tu srovnáváním s příbuznými ja
zyky, zejména s ruštinou. Ze všech slovan
ských opatů emauzského kláštera získal si M. 
B. nepochybně nejhorší pověst, zároveň však 
byl jediný z nich, jehož literární činnost, pro 
niž nadto neměl předchůdců, odpovídala svým 
zaměřením původnímu poslání tohoto klášte
ra, a to na samém konci jeho slovanské éry.
KNIŽNĚ: Grammatica Bohemica ... Gramatika 
česká... (1577); Knížka slov českých vyložených, 
odkud svůj počátek mají, jaký jejich jest původ 
(1587). — (Překlad:) Epištoly svátého Ignatia... (asi 
Praha, b. d., 1576). ■ EDICE: Epištoly svátého Igna
tia (1786, ed. F. F. Procházka). — Ukázky: J. Jireček 
in Veršované překlady žalmův (1861). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 352-3 354, 7 165, 
7 166. ■ LITERATURA: J. Jireček in Veršované 
překlady žalmův (1861); J. Král in O prozódii české 
(1923); J. Štraus: Knížka českých etymologií ze 16. 
stol., Čes. jazyk 1954; Rukověť human. básnictví 4 
(1973, heslo Philonomus).
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J. J. Benešovský-Veselý
* 22. 5. 1854 Praha
† 21. 2. 1905 Praha

Publicista působící v Národních listech, autor fejeto
nů a žánrových povídek, překladatel evropské belet
rie 2. poloviny 19. století.

VI. jm. Jan V. Veselý; pseudonym vznikl spoje
ním s jménem přítele Jaroslava Benešovského, 
který se údajně podílel na autorových prvoti
nách. — Pocházel z rodiny nižšího úředníka, 
záhy osiřel a matka si otevřela niťařský krá
mek. Vychodil nižší reálku v Praze, z existen
čních důvodů musel zanechat studií a vyučil se 
ve známém galanterním závodě bratří Tučků 
(zde se 1871 stal jeho kolegou a přítelem mla
dý I. Herrmann); už v této době začal B. psát 
první povídky a básně. Jako samouk získal 
vlastní pílí vyšší vzdělání a znalost několika 
moderních jazyků. Stylistická pohotovost ho 
přivedla k žurnalistice^ spolupracoval nejprve 
s redakcemi časopisů Český lev a Lidumil, ale 
již 1874 vstoupil do Národních listů, kde setr
val přes 30 let až do smrti a kde vystřídal té
měř všechny rubriky: 20 let redigoval Různé 
zprávy (v nedělním čísle je zahajoval obrázky 
z kulturního života), působil jako sněmovní 
zpravodaj (proslul zejména v době tzv. pun- 
ktačního boje) a pohotový referent z politic
kých schůzí, byl stálým přispěvatelem literární 
rubriky (sem psal po desítiletí zejména infor
mativní noticky o české literatuře) a podílel se 
fejetony a povídkami i na beletristické příloze 
listu. Vedle žurnalistického povolání hodně 
překládal z francouzštiny, angličtiny, italštiny, 
ruštiny a polštiny, zejm. soudobou prózu a pro 
potřeby Nár. divadla i dramata (z francouzšti
ny a italštiny). V 80. letech řídil v Hynkově na
kladatelství známou překladovou edici Česká 
bibliotéka rodinná. Od mládí trpěl srdeční 
chorobou, jíž po krátké nemoci předčasně 
podlehl. Pohřben byl na Vinohradském hřbito
vě.

J. J. B.-V. byl především žurnalista, uznávaný 
pro pohotovost zpráv, obratnost stylizace 
i výstižnou kresbu ovzduší. V duchu ideologie 
národní svobodomyslné strany napsal i něko
lik politických a popularizujících brožurek. Je
ho beletristické práce — fejetony, črty a drob
né povídky — byly určeny hlavně pro nedělní 
přílohu Národních listů: v 90. letech z nich vy

dal svazek Eva a jiné povídky. S výjimkou po
slední satirické prózy Mecenáš, která je vzpo
mínkou na sociální situaci českých literátů 70. 
let, sjednocuje sbírku téma lásky a citových 
vztahů. Ve skupině „vážných“ povídek o osu
dech postav z prostředí inteligence a umělců 
je konfrontována ničivá milostná vášeň s obě
tavým duchovním vztahem mezi mužem a že
nou. Další B. povídky směřují k žánrovému 
popisu prostředí i figur a k sentimentálnímu lí
čení citového života prostých lidí. Po literární 
stránce jsou prózy B. V. běžnou dobovou čet
bou, určenou pro noviny a poplatnou řadě vý
vojově zastaralých klišé (v psychologii postav, 
v kompozici děje a rozuzlení zápletek i v mo
ralizujících pointách příběhů). Také jazykově 
a stylisticky jsou závislé na konvenčním žur
nalistickém výrazu své doby. Přínosem byly B. 
překlady, uvádějící k nám vedle přechodně 
populárních děl i řadu významných autorů 2. 
poloviny a konce 19. století (A. Daudet, Gon- 
courtové, E. Zola, A. France, Bret Harte, Mark 
Twain, R. Kipling); vývojově významný je 
první úplný český překlad Boccacciova Deka- 
meronu (1897).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Benešovský, Jan J. Bene
šovský-Veselý, Juan Ejaroslav Falsacappa (Paleček); 
B. V., J. J. B.-V., J. V. B.-V. I PŘÍSPĚVKY in: Český 
lev (od 1873); Čes. svět (od 1904); Květy (od 1879); 
Lidumil (od 1873); Lumír (od 1875); Nár. listy (od 
1874); Obrazy života (od 1872); Paleček (od 1877); 
Posel z Prahy (od 1873); Ruch (od 1880)^ Světozor 
(od 1877); Zlatá Praha (od 1884). I KNIŽNĚ. Bele
trie: Eva a jiné povídky (1892). — Překlady: V. S. 
Karadžič — A. Niklič: Srbské národní pohádky 
(1877); O. Feuillet: Historie Pařížanky (1881); E. 
About: Blíženci z hotelu Corneille (1882); P. Ferrari: 
Dvě dámy (1882); A. Daudet: Nabob (1882) + Nu- 
ma Roumestan (1883) + Jack (1891) + Rosa a Ni- 
netta (1898) 4- Podpora rodiny (1898) + Drobeček 
(1900) + Tartarin na Alpách (1905); G. P. Danilev- 
skij: Z rodinných pamětí (1882) + Na svobodě 
(1884); T. B. Aldrich: Prudence Palfreyová (1882) + 
Královna ze Sáby (1887) + Marjorie Dawová a jiné 
povídky (1893) + Příhody malého nezbedy (1901); J. 
Verne: Le Chancellor. Deník cestujícího J. R. Kaza- 
llona (1883); M. de Vogůé: Lid a páni na Rusi (1886); 
E. Zola: Člověk bestie (1891); R. Kipling: Zhaslé 
světlo (1893); Mark Twain: Nápadník z Ameriky 
(1893); H. Murger: Ze života pařížských bohémů 
(1893); F. Bret Harte: Thankful Blossomova (1894) 
+ Gressy (1898); H. Malot: Osudy nalezence (1895); 
E. a J. Goncourtové: Sestra Filomena (1896); G. 
Boccaccio: Dekameron (3 sv., 1897, překl. veršů J. 
Vrchlický); F. Coppée: Viník (1898); R. de Flers: II-
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séa, princezna tripoliská (1901); Lecomte du Nouy: 
Láska jest hříchem mým (1902) + Láska či přátel
ství (1903); F. de Nion: Fasády (1903); B. Prus: An
dělka (1903); G. Ohnět: Majitel hutí (1904); A. Fran
ce: Zločin Sylvestra Bonnarda (1904) + Novely 
(1905); L. de Tinseau: Tajemník paní vévodkyně 
(1905). — Ostatní práce: Zločin 2. prosince (polit, 
brožura, 1877); Odboj Vatikánu (polit, brožura, 
1878); Jan Hus (brožura, 1882); Velká povodeň v Če
chách ve dnech 2. až 5. září 1890 (brožura, 1890). ■ 
SCÉNICKY. Překlady: E. Brieux: Červený talár 
(1901); G. Dancourt, M. Vaucaire: Má syna (1903). ■ 
REDIGOVAL edici: Česká bibliotéka rodinná 
(1881-90). ■

LITERATURA: ■ ref. Eva a jiné povídky: J. Ka
rásek, Lit. listy^1892/93; A. Procházka, Niva 1893 
■ nekrology: an., NL 22. 2. 1905; I. Herrmann, NL 
26. 2. 1905; F. V. Vykoukal, Osvěta 1905 ■; K. 
Hoyer: České překlady z Boccaccia, ČMF 1926/27.

II

Karel Beníško
Působnost 1918 — asi 1931

Nakladatelství beletrie v Plzni.

Nakladatelství zahájilo činnost 1918. Vzniklo 
při tiskárně typografa a známého operního 
pěvce Karla Beníška (* 24. 10. 1874 Praha, † 8. 
2. 1943 Praha), který po angažmá v Dortmun
du (1899), v Záhřebu (1901—03), v Brně 
(1903—06), v Plzni, v Praze (na Vinohradech) 
a opět v Plzni opustil pěveckou dráhu a od 
1914 se věnoval tiskárenskému a brzy nato 
i nakladatelskému podnikání. (Manželkou K. 
B. byla herečka Otýlie B., roz. Jelínková, 
1882-1967.)

Nakladatelství mělo sloužit rozvoji a repre
zentaci kultury jihozápadních Čech. Za redak
torské pomoci spisovatele J. Vrby zahájilo 
rozsáhlou ediční činnost, zaměřenou na vydá
vání publikací hodnotných obsahem i úpravou. 
Tyto záměry realizovalo nakladatelství měsíč
níkem Pramen (1920—28) a řadou knižních 
sbírek, z nichž nejrozsáhlejší byla edice pů
vodních próz Knihy československých spiso
vatelů, redigovaná J. Vrbou (s pracemi J. Š. 

Baara, M. Nohejla, A. M. Tilschové, E. Vachka, 
J. Vrby, F. Župana aj.). Torzem zůstala sbírka 
básnických knih Bystřina (zde vyšla i kniha 
básní J. Wolkra Host do domu) a knihovna 
pro mládež Raná setba (s pracemi J. F. Hruš
ky, E. Krásnohorské a J. Chudáčka). Mimo ty
to ediční řady vydalo nakladatelství prózy M. 
B. Böhnela, J. F. Hrušky, básně M. Rutteho 
a A. Klášterského a několik knih pro děti. Po
měrně rozsáhlý zájem byl věnován i dramatic
ké tvorbě, kterou firma vydávala a tiskla, a to 
zejména pro Švejdův Divadelní sborník; vedle 
jmen domácích autorů (P. Fingal, V. Skoch, E. 
Sokol, L. Suchý, F. Téver) objevili se tu i autoři 
cizí (L. N. Andrejev, E. L. Morselli). V naklada
telství vycházely i překlady umělecké prózy 
(V. Blasco Ibáftez, W. S. Reymont, J. Richepin, 
W. Sieroszewski) a poučných spisů, zařaze
ných do knihovny Život, kterou B. převzal od 
nakladatele K. Pelanta (v ní vyšly i práce A. 
Černého Lužická otázka a Slovanstvo za vál
ky). Celkovou činnost B. nakladatelství dopl
ňuje několik knih věnovaných literatuře (J. 
Knap: Alej srdcí) a výtvarnému umění (repre
zentativní vydání reprodukcí obrazů v souboru 
České malířské umění, s francouzským a anglic
kým textem), dva překlady českých autorů do 
angličtiny (V. Rakous) a němčiny (K. Kloster- 
mann), spisky historické, právnické, průvodce 
po Plzni, kalendáře aj. Tato rozsáhlá ediční čin
nost, která přesáhla původní regionální poslání 
nakladatelství, je soustředěna do let 1919—22. 
Šíře nakladatelského podnikání a malý zájem 
veřejnosti vedly však 1923 k finančnímu vyrov
nání majitelů firmy K. B. a F. Kudrny. K další prá
ci se B. spojil s knihkupcem V. Jeřábem; firma Be
níško a Jeřáb, nakladatelství a knihkupectví, po
kračovala, už bez účasti J. Vrby, ve vydávání Pra
mene (do 1928), ale její knižní produkce byla sil
ně zredukována a nakladatelství ztratilo svůj 
dřívější význam.

KNIŽNICE: Bystřina (1919-22); Knihy českoslo
venských spisovatelů (1919—23); Raná setba (1921); 
Život (1918-21). ■ SOUBORNÉ VYDÁNÍ: J. Vrba 
(jen 2 sv.). ■ Z OSTATNÍ PRODUKCE: M. B. Böh- 
nel: Vinohradští (1919) + Nemravní (1920) + Stud 
a jiné povídky (1922) + Chlapík (1923); E. Sokol: 
Námluvy (1919); F. Tichý: Knížka o Slovensku 
(1919); J. F. Hruška: Princ Jáhel víc (1920) 4- Naši 
pod Čerchovem (1921 —31,4 sv.); J. Knap: Alej srdcí 
(1920); J. Š. Baar: Naše pohádky (1921); České malíř
ské umění (b. d.). ■ PERIODIKA: Vzlet (1917-19); 
Pramen (1920-28).

dh
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Ladislav Benýšek
* 26. 12. 1860 Petroviceu Rakovníka
† 28. 1. 1941 Ruzyně (Praha-R.)

Autor výchovných povídek pro mládež v duchu ka
tolické mravouky a rakouského vlastenectví.

Po dvoutřídce v Petrovicích studoval od 1871 
na české vyšší reálce a na učitelském ústavu 
v Praze; po jeho absolvování (1879) působil 
v Praze jako mladší učitel na obecné škole 
u Sv. Haštala a od 1882 u Sv. Františka. Po 
učitelských zkouškách pro obecné školy (1881) 
a pro školy měšťanské (1882, obor čeština, ze
měpis a dějepis) získal definitivu a v 90. letech 
se stal ředitelem měšťanské školy u Sv. Tomá
še. Od počátku učitelské dráhy se věnoval pe
dagogickým problémům: pořádal v Pokroku 
rubriku Věstník školský, v Hlase národa půso
bil jako školský referent. Psal pedagogické 
úvahy i literární referáty (Komenský, Paeda- 
gogium, Hlas národa).

Vedle ojedinělých veršů a jedné dětské di
vadelní hry (Svatojánská pouť) tvoří hlavní 
složku B. literárního díla drobné prózy a po
vídky pro mládež různého věku. Nejmenším 
školákům jsou určeny pohádky (Sny) a krátké, 
často bezdějové obrázky antropomorfizující 
zvířata i rostliny: poetizací přírodních dějů 
usilují přiblížit dětem život v přírodě a přinést 
poučení (Na slunci i pod mraky, Nové kapitoly, 
Z povídkářova zátiší). Většina B. díla, přede
vším různorodé příběhy ze soudobého života, 
je určena odrostlejší mládeži; pokud B. zašel 
tematicky do národní minulosti, vytěžil z ní až 
na nepatrné výjimky (povídka Zajatec z 12. 
stol., drobné prózy z doby husitství a národní
ho obrození) jen zázračné děje ze života tra
dičních legendárních postav (Ludmila, Voj
těch, Anežka Přemyslovna, biskup Zdík). Po
kus promítnout atmosféru legend i do soudo
bého života (Svatá společnice — o Panně Ma
rii proměňující se v děvčátko hrající si s ven
kovskými dětmi) odkryl nejvýrazněji primiti
vismus autorova zázračného pojetí legend. 
V rozsáhlejších povídkách ze soudobého živo
ta B. zpravidla líčil těžký život chudých nada
ných dětí, jejich cestu za vzděláním a životním 
uplatněním i zápas dospělých lidí, postižených 
nemocí nebo jiným neštěstím, o uhájení exi
stence; příběhy, poznamenané sentimentalitou, 
nalézají zpravidla východisko v milosrdenství 

majetných dobrodinců, kteří často prošli v mi
nulosti podobnými útrapami (Lidumil, Muž 
z lidu, Práce zvítězila). B. napsal i několik roz
sáhlejších povídek s vlasteneckou tematikou, 
v nichž se odráží jeho konzervativní stanovis
ko k různým dobovým otázkám. Lásku k Pra
ze (Staropražané) vyjadřuje např. odporem 
nejen k výstřelkům asanačního procesu na 
přelomu století, ale i k radikálům v revolučním 
roce 1848 a ke všem domnělým projevům ci- 
záctví (včetně kopané). Nejrůznější B. povídky 
prostupuje duch rakouského vlastenectví; pro
jevuje se vírou v slavnou budoucnost rakous
ké armády (Bouře a mír) i přesvědčením, že je 
hřích nesouhlasit s daným pořádkem ve světě 
(Petrovský pán). Zapírání vlasti i porušování 
oddanosti k dobrodincům a představeným ve
de v B. prózách k životnímu i morálnímu 
ztroskotání postav (Mezi Čechy domov můj!). 
Názorovou nepřizpůsobivost B. bezprostřed
ně spojuje se zápornými charakterovými 
vlastnostmi a naopak podřízení se dobovým 
vládnoucím názorům na sociální vztahy, vlas
tenectví nebo náboženství přináší vzápětí 
i nápravu charakteru hrdinů. Na některých 
místech prokázal B. smysl pro realitu venkov
ského i městského života a dovedl vystihnout 
jeho dramatické okamžiky; dějová osnova pří
běhů není však zpravidla, kompozičně zvlád
nuta (odbočky, didaktické poznámky, poučná 
vysvětlení), autor plýtvá kategorickými morál
ními soudy (což z odstupu času působí až ko
micky), vytváří strojený knižní dialog (zvláště 
negativně se projevuje v dětské hovorové ře
či), uplatňuje stereotypy v reakcích postav na 
určité neočekávané situace. Především však 
vnáší do díla svůj světonázorový zorný úhel, 
který staví jeho tvorbu do řady loajálně ofici
ální literatury pro mládež.

PŘÍSPĚVKY in: Besídka malých (od 1888); Budeč- 
ská zahrada (od 1883); Hlas národa (od 1886); Jarý 
věk (od 1883); Komenský (od 1884); Květy mládeže 
(od 1896); alm. Kytice (pro ml., 1884-1905); Malý 
čtenář (od 1886); Nár. listy (od 1889); Naší mládeži 
(od 1883); Paedagogium (od 1885); Posel z Budce 
(od 1886); Šotek (příl. Palečka, od 1883); Vesna (od 
1890); Vlasť (od 1890); Zábavné listy (od 1892); Zla
té mládí (od 1889). 8 KNIŽNĚ. Beletrie: Na slunci 
i pod mraky (PP 1888); Dva choří. Vinná réva (PP 
1889); Nové kapitoly (PP 1889); Z povídkářova záti
ší (PP 1890); Zajatec. Svatojánská pouť (P a D 1891, 
prem. 1889); Lidumil (P 1892); Návrat do vlasti. Sva
tá společnice (PP 1893); Legenda o biskupu Zdíkovi
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(P 1893); České děvy (písně na nápěv F. Pícka, 1893); 
Sny (PP 1894); Rouček a společník (P 1894); Mace
cha (P 1894); Muž z lidu (PP 1895); Práce zvítězila 
(P b. d., 1895); Příbuzní. Spokojenost v chudobě (PP 
b. d., 1896); Po boji vítězství! (P 1897); Něco nového 
(PP b. d., 1897); Mezi Čechy domov můj! (P 1897); 
Bouře a mír (P b. d., 1897); Všehochuť (PP b. d., 
1898); Pan Hroznatá. Ke hrobu Přemyslovny světice 
(PP b. d., 1898); Z lesnatých končin (PP 1952); Praž
ské ovzduší (P 1902); Ochráncové ptactva v Miliče- 
vsi (P b. d., 1902); Petrovský pán (P 1903); Za slávou 
pěveckou (P b. d., 1903); Stopou života (PP 1904); 
Světlo a stín (P b. d., 1907); Staropražané (P 1908). 
— Ostatní práce: Dodatky k vyučování jazykovému 
na školách měšťanských (1890); Řeči blahopřejné 
a příležitostné (1894); Byla učitelkou (život J. Pohlo
vé, 1899). — Výbor: Šest povídek (z kn. Na slunci 
i pod mraky, 1893, usp. autor). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Kytice 9 (alm. pro ml., 1905). ■

LITERATURA: V. Kryšpín in Obraz činnosti lite
rární učitelstva českoslovanského za posledních sto 
let (1885); ■ ref. Z povídkářova zátiší: -Ren, NL 27. 
9. 1889; an., Čes. škola 1889 ■; F. Kramattová: ref. 
Dva choří. Vinná réva, Posel z Budče 1889; J. Rozva
ha (J. Konierza): ref. Nové kapitoly, Lit. listy 1890; 
an.: L. B., Naše kniha 1931.

zp 

dičkd) a rukopisné epické Dcery Jairovy neza
chovalo nic (pozůstalost byla po autorově 
smrti zničena), je kultivovaným básnickým 
obrazem autorova trpkého života i sociálních 
poměrů doby a dokládá B. nevšední talent 
Autorův postoj se vyznačuje smutně ironic
kým protestem a revoltou, která si nedělá ilu
ze o úspěchu. B. verš, vycházející ze zkušenosti 
zvukově bohatého verše Březinova, Sovova 
i mladších básníků, vyniká podmanivou hu- 
debností i výrazovou přesností.

PŘÍSPĚVKY in: Bezvládí (1905); Chuďas; Komuna; 
Mladé proudy (red. K. Půlpán); Nová omladina 
(1906-07); Práce; Šibeničky (1906-07); Tribuna 
(1907—08); Zádruha (1913). ■ KNIŽNĚ. Beletrie:^ 
melodie bastarda (BB 1909). ■

LITERATURA: ■ ref. Z melodie bastarda: O. Ši
mek, Novina 1909/10; K. Hikl: Poslední česká epika 
a lyrika, Přehled 1910; an., PL 17. 4. 1910; -a-, Máj 
1912 ■; K. Resler: Z básnických osudů, KM 1940; 
M. Mareš: K. B., LitN 1946, s. 104; K. Resler: K člán
ku “K. B.“ z minulého čísla, LitN 1946, s. 155.

mb

Kamil Berdych
* 18. 11. 1885 Nýřany
† 3. 5. 1914 Praha

Básník samouk anarchistického zaměření a prole- 
tářského osudu; psal hořkou melodickou poezii, pře
devším lyrickou.

VI. jm. Václav B., nemanželský syn muže z tzv. 
lepší společnosti, jímž pohrdal, vyrůstal v po
četné chudé rodině své matky. Po obecné ško
le v rodišti pracoval jako knihařský pomocník 
v Plzni, pak v nýřanských dolech a nakonec 
jako posunovač dekorací v Městském divadle 
na Vinohradech. Zemřel ve vinohradské ne
mocnici na tuberkulózu.

Zapomenutý druh Šrámkův, Tomanův, Neu
mannův, Dykův a Gellnerův; jeho poezie, z níž 
knižně vyšla jediná sbírka a z níž se kromě 
veršů v časopisech (z připravované sbírky Blu-

Josef Berka
* 5. 3. 1909 Borový u Přeštic

Lyrik rolnické práce a klatovské venkovské krajiny.

Narodil se v selské rodině, navštěvoval v Přeš
ticích měšťanskou školu a dvouletou odbor
nou školu hospodářskou; stal se rolníkem 
v rodné obci.

B. verše a pouze časopisecky otiskované 
prózy vyjadřují životní pocity a jistoty zbož
ného a pracovitého rolníka, spíše chalupníka 
než sedláka. Vyznačuje je křesťanská pokora 
a odevzdanost do boží vůle i oddané sepětí 
s chudými kamenitými políčky a s prací poko
lení. Tiché radosti a starosti hospodáře, soužití 
s ročními a denními proměnami přírody, kolo
běh polních prací, elegické nálady a nevýboj- 
né tužby, zejména touhu po klidu a míru pro 
pokojnou práci tlumočí B. ve verších a slokách 
značně kultivovaných, jimž se učil u J. Hory, F. 
Hrubína, L. Stehlíka a J. Čarka. I s ruralismem
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souviselo B. dílo víceméně bezděčně a povr
chově, sloužíc mu hlavně neintencionálně jako 
doklad o trvající tvořivosti selského lidu. Vzni
kalo však z přímé zkušenosti se zemědělskou 
prací a z obdivné lásky k rodnému kraji, v je
hož zrno a kořen se autor stylizoval, aniž usi
loval o zobrazení sociální reality soudobého 
venkova.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1929); Český směr; Jih; 
Lumír (od 1931); Národní osvobození (od 1936); 
Rozhledy (od 1935); Řád (1937-40); Salón; Tak 
(1937 — 38); alm. Tváří k vesnici (1936); Venkov (od 
1929). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Hořké krůpěje (BB 
1931); Klekání (BB 1936); Pokorná země (BB 1937); 
Chléb v kamení (BB 1939). ■

LITERATURA: V. Prokůpek: Poezie selství, Ven
kov 23. 6. 1929; ■ ref. Klekání: V. Hrbek (Z. Kalista), 
Lumír 1935/36; A. M. Pisa, PL 31. 7. 1936; J. Strna
del, Čin 1936 ■;■ ref. Pokorná země: V. Hrbek (Z. 
Kalista), Lumír 1937/38; A. M. Píša, PL 23. 7. 1938; J. 
V. Sedlák, Venkov 16. 1. 1938 ■; ■ ref. Chléb v ka
mení: B. Václavek, LidN 26. 2. 1940; kp (K. Polák), 
Nár. práce 31. 3. 1940; J. Červinka, Řád 1940 ■; J. Ši- 
dák: Selští písmáci a poetové, LidN 7. 12. 1942; F. 
Buriánek in Literární Klatovy (1962).

mb

Oton Berkopec
* 6. 12. 1906 Vinica (Jugoslávie)

Literární historik, bibliograf, překladatel ze slovin- 
štiny a srbocharvátštiny do češtiny, z češtiny a rušti
ny do slovinštiny, kulturní publicista, osobnost nále
žející literární kultuře jak české, tak slovinské.

Reál, gymnázium studoval 1919—27 ve slovin
ském Novém Městě (Novo Město), slavistiku 
a dějiny jugoslávských národů nejprve na fi- 
loz. fakultě v Lublani (1927 — 28), později na 
UK v Praze (1928—31) s rozšířením oboru 
o české dějiny a českou filozofii, zde jako žák 
M. Můrka, J. Horáka, V. A. Franceva a J. A. 
Ljackého (doktorát 1933 prací Srbocharvátská 
lidová píseň v poezii A. S. Puškiná). 1929—46 
působil jako bibliotekář Slovanské knihovny 
a referent pro jugoslávské literatury. Po ne
dlouhém působení ve funkci kulturního atašé 

FLR Jugoslávie v Praze (1946—47) se vrátil 
k původnímu povolání, tentokrát jako biblio
tekář Univ. knihovny v Praze (1947 — 58). Od 
1958 až do svého odchodu z aktivní služby 
(1971) byl nejprve pracovníkem Slovanského 
ústavu ČSAV a vedoucím retrospektivní bi
bliografie slavik v českém tisku, po reorgani
zaci pracovišť ČSAV (1964) pracoval v téže 
funkci a na týchž úkolech v Ústavu jazyků a li
teratur. 1935 — 39 a 1945—51 působil též jako 
lektor slovinského jazyka a literatury na filoz. 
fakultě UK. Svou rozsáhlou činností kulturně 
organizační i přednáškovou se stal nej aktiv
nějším pracovníkem v rozvoji českosloven- 
sko-jugoslávských kulturních vztahů pováleč
ného období. 1977 se vrátil do Lublaně.

Od studia slovinské literatury, na jejímž roz
voji se podílel jako básník a prozaik, přešel B. 
záhy ke studiu kulturních vztahů českosloven- 
sko-jihoslovanských a k širší problematice 
mezislovanské; základní význam tu mají jeho 
knižní publikace z oboru bibliografie. Podob
ně zásadní je i jeho přínos překladatelský. Pá
teří jeho překladů do slovinštiny byli předsta
vitelé moderní meziválečné české prózy. Ve 
spolupráci s českými básníky překládal pak B. 
moderní slovinskou poezii do češtiny. Byl prv
ním z tlumočníků slovinské poezie v Česko
slovensku, který spolehlivě znal jak starší, tak 
i nejnovější básnickou produkci; vycházeje 
z přesvědčení, že básníky mohou překládat za
se jen básníci, ustupoval vědomě do pozadí 
a omezoval se pouze na přípravu doslovných 
překladů. Od J. Hory, s nímž spolupracoval 
nejčastěji a na překladech nejvýznamnějších, 
pokračovala jeho překladatelská spolupráce 
v generačním sledu přes F. Halase, V. Závadu, 
J. Hiršala až po L. Kubištu a P. Koptu. Hlavní 
B. zásluha v oblasti překládání spočívá v tom, 
že pomohl pozvednout kvalitu překladů z ju
goslávských jazyků do češtiny na podstatně 
vyšší úroveň.

ŠIFRY: -c, O. B., ob., O.B.-C. I PŘÍSPĚVKY m.Čes. 
bibliografie (od 1963); Českosl.-jihoslovanská revue 
(od 1931); Knihovna (od 1945); Knihovník (od 1956); 
Kritický měsíčník (od 1939); Kytice (od 1946); Lit. 
měsíčník (od 1975); Lit. noviny (od 1953); Slavia (od 
1936); Slavische Rundschau (od 1939); Slovanský 
přehled (od 1931). — V časopisech jugoslávských: 
Dělo (od 1966); Dialogi (od 1965); Domači prijatelj 
(od 1928); Jezik in slovstvo (od 1965); Jutro (od 
1931); Ljubljanski Zvon (od 1936); Mladíka (od 
1926); Naši razgledi (od 1956); Nova obzorja (od
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1958): Noví čas (od 1928); Obzorja (od 1939); Pro
stor in čas (od 1969); Samorodnost (od 1930); Slavis- 
tična revija (od 1959); Slovenec (od 1930); Slovenski 
poročevalec (od 1945); Sodobnost (od 1973); Svo
bodna mladina (od. 1928); Umetnost (od 1938); Život 
i rad (od 1929). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o litera- 
íufe. Pesmi (BB Zagreb, 1928); T. G. Masaryk a Jiho- 
slované (bibliografie, 1938); Česká a slovenská lite
ratura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslávii 
od r. 1800 do 1935 (bibliografie, 1940); Jugoslávie. 
Soupis literatury o současné Jugoslávii a bibliografie 
překladů z let 1945—1956 (1956); France Prešeren 
v češki literaturi (Ljubljana 1964); Littératures you- 
goslaves en Tchécoslovaquie 1945—1964 (Praha 
1965); M. J. Lermontov v české literatuře (bibliogra
fie, 1965, s M. Mervartovou a J. Bečkou); Rešetarova 
knihovna ragusian. Výběrový soupis vzácných knih 
a rukopisů (1967); Michail Šolochov v české literatu
ře. Bibliografie do r. 1965 (1970). — Překlady. Z ju
goslávských jazyků do češtiny: Bán Strahinič. Z ji- 
hoslovanských zpěvů hrdinských (1946, s F. Hala
sem); Zpěvy hrdinství a lásky (1954, s. F. Halasem); I. 
Cankar: Pro blaho národa (1956); F. Bevk: Tonda 
(1958, s M. Mellanovou); Jugoslávské zpěvy. Sbor
ník lidové epiky jižních Slovanů (1958, s F. Halasem 
a V. Závadou); E. Peroci: Domeček z kostek (1961) 
-I- Můj deštník je jako balón (1967) 4- Pohádky žijí 
ve velikém starém městě (1968) + Starý dům číslo 
3 (1972); O. Župančič: Úsvity a bouře (1962, s jiný
mi); P. P. Njegoš: Horský věnec (1963, s. J. Hirša- 
lem); V. Pečjak: Ondra a tři Marťánkové (1963); M. 
Krsmanovič: Knoflík z cirkusu (1966); N. Masniko- 
vič: Míša a drak (1966); B. Župančič: Chlapec a sto
žár (1967); S. Kosovel: V malém plášti slov (1974, 
s V. Závadou). — Z češtiny do slovinštiny: I. 01- 
bracht: Hajduk Nikola Šuhaj (Ljubljana 1935, s B. 
Bořkem); K. Čapek: Molčanje s T. G. Masarykom 
(Ljubljana 1936); K. Nový: Zviti lovec (Ljubljana 
1963); J. Lada: Maček Mikeš (Ljubljana 1968); F. 
Langer: Košček zamorja. Filatelistične zgodbe (Ma- 
ribor 1973). I SCÉNICKY. Překlady: I. Sorli: Blud
né ohně (1935); V. Škvarkin: Tuje dete (1935, z rušti
ny do slovinštiny); V. Blažek: Tretja želja (1965, 
z češ. do slovinštiny). I REDIGOVAL časopisy: 
Československo-jihosíovanská revue (1936—39), 
Ljubljanski Zvon (1938), Knihovna (1952—55); sbor
níky: R. Nikolajevová: V. Majakovskij v české lite
ratuře (1970), B. Florianová: S. Jesenin v české lite
ratuře (1974). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Hvězdy 
nad Triglavem (výbor z moderní slovinské poezie, 
1940, rozšiř, vyd. 1946, s J. Horou); O. Župančič: 
Úsvity a bouře (1962); B. Jurca: Karlička a bílý ko
ník (1968); Nové hvězdy nad Triglavem (1983, s V. 
Závadou). I

BIBLIOGRAFIE: in Československé práce o ja
zyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 
1760. Biograficko-bibliografický slovník (1972); J. 
Pánek: Dr. O. B., življenje in dělo. Bibliografija za 
léta 1926-1975 (Novo Město 1976). I LITERATU

RA: J. Pánek: Dr. O. B. (Novo Město 1976, slovinský 
a česky). I B. Borko: Dr. O. B. — lektor slovenskega 
jezika na Karlovi univerzi, Jutro 1935 (Maribor); I. 
Esih: Dr. O. B. u Zagrebu, Jutarnji list 1937 (Zagreb); 
B. Urbančič: Dr. O. B., Naši razgledi 1956 (Ljublja
na); J. Bělin: Belokranjec v Pragi, Tovariš 1965 (Lju
bljana); B. Borko: Dr. O. B. — šestdesetletnik, Dělo
1966 (Ljubljana); V. Závada: Kulturní vyslanec, LitN 
1966, č. 50; J. Matušek: Šedesátiny dr. O. B., Jednota
1967 (Daruvar); V. Kudělka: Šedesát let O. B., Slo
vanský přehled 1967; J. Strnadel: Životní jubileum 
O. B., Zpravodaj Státní knihovny 1967 + PhDr. O. 
B., Čes. bibliografie 1968; V. Závada: O. B. sedmde
sátníkem, Lit. měsíčník 1976, č. 10; B. Urbančič: Se- 
demdesetletnica dr. O. B., Jezik in slovstvo 1976/77 
(Ljubljana); K. Groh: Významné životní jubileum dr. 
O. B., Zpravodaj Stát, knihovny ČSR 1977.

vk

Vojtěch Sebastián Berlička viz Vojtěch
Sebastián Scipio Berlička

Antonín Bernášek

* 26. 11. 1883 Praha
† 14. 11. 1966 Praha
Romanista, překladatel (zejména divadelních her) 
z francouzštiny, angličtiny, italštiny, němčiny a se
verských jazyků, autor několika původních komedn, 
jazykových příruček a učebnic.

Otec byl zlatnickým pomocníkem. A. B. po 
maturitě na gymnáziu v Žitné ulici (1901) vy
studoval obor němčina-francouzština na filoz. 
fakultě pražské univerzity (abs. 1905) a záro
veň absolvoval též právnickou fakultu. 1903 se 
stal suplentem dvoutřídní gremiální obchodní 
školy na Václavském náměstí, 1909 profeso
rem Českoslovanské obchodní akademie 
v Resslově ulici, kde se soustředil na výuku 
francouzštiny. 1935—38 byl pedagogickým
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Bernášek

správcem ústavu. Zároveň spolupracoval jako 
redaktor s vydavatelstvím Přítel knihy, kde se 
podílel na vydávání Encyklopedie českoslo
venské mládeže (1929—40). Za okupace byl 
1941 penzionován a do 1945 pracoval v Ústa
vu odborného školství. 1946 byl jmenován ře
ditelem Českoslovanské obchodní akademie, 
1949 odešel do důchodu. 1958—61 externě 
pracoval v Kabinetu pro moderní filologii 
ČSAV na francouzsko-českém slovníku. Před 
první světovou válkou podnikl delší cesty do 
Španělska, Švýcarska a Francie, ve 20. letech 
do Francie a Belgie. Dcerou A. B. je spisova
telka Alena Bernášková (nar. 1920).

B. literární dílo je určeno jeho stálým zá
jmem o divadlo a jeho odbornou romanistic- 
kou profesí. Už na počátku 20. let se stal stá
lým překladatelem běžného dobového reper
toáru (M. Achard, M. Pagnol, A. Savoir aj.) 
pro potřeby pražských divadel (Národního, 
Stavovského, později Prozatímního, Vino
hradského, Komorního, Vlasty Buriana). Sou
stavně překládal zejména z franštiny (zde ve
dle dramat i prózu), ale i z norské, dánské, ho
landské, americké, za okupace z italské a ně
mecké dramatiky. B. divadelní překlady byly 
většinou rozmnožovány jako agentážní texty 
(v divadelních agenturách Universum, Cen
trum, později Dilia). Styk s divadly přivedl B. 
i k napsání několika původních komedií kon
verzačního typu, většinou za spoluautorství 
herce B. Vrbského; svůj veseloherní účin těžily 
z lehkého parodování neobvyklých a zajíma
vých prostředí (varietní pařížské divadlo, malý 
dvůr fiktivního jihoamerického království), 
tradičních komediálně působivých zápletek 
(dvojnictví, záměna osob), vděčných a divadel
ní praxí ověřených rolí i ve své době atraktiv
ních motivů (automobilové závody, radioama- 
térství aj.). Po léta psal divadelní referáty a je 
autorem příručky Co má věděti návštěvník di
vadla; uveřejňoval i studie o francouzských 
autorech (časopisecky). Vedle této činnosti byl 
B. (od 1914 až do své smrti) znám jako plodný 
autor jazykových slovníků, učebnic a rukovětí, 
zejména hodně užívaných příruček francouz
štiny pro obchodní akademie; pro tento typ 
škol napsal (s J. Kaňkou a K. Polákem) i třídíl- 
nou učebnici české literatury.

PSEUDONYMY: A. Bernard, K. Veselský. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Cesta (1919); Čes. svět (1916); Havlíček 
(1924); Národ (od 1917, div. referáty); Naše doba (od 

1923, div. referáty); Právo lidu (1920, překlady). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o divadle: Co má věděti 
návštěvník divadla (příručka, 2 sv., 1921); A život jde 
dál (D 1926, pseud. A. Bernard, s B. Vrbským); Šofér 
(D 1926, i prem., pseud. A. Bernard, s B. Vrbským; 
hráno též s tit. Pošetilosti náhody a lásky); Maják (D 
1928, i prem., pseud. A. Bernard, s B. Vrbským); Vše 
pro rádio (D 1928, pseud. A. Bernard); Mnoho štěstí 
v novém roce (D 1931, pseud. A. Bernard, s B. Vrbs
kým); Jedna a jedna je jedna (D 1932, i prem., pseud. 
A. Bernard, s B. Vrbským). — Překlady:^. Dorgelěs: 
Dřevěné kříže (1921); Moliěre: Lékařem proti své 
vůli (1924); F. de Miomandre: Dobrodružství Terezy 
Beauchamps (1926); C. Tillier: Strýc Benjamin
(1927):  M. Dekobra: Útěk lorda Seymoura (1929). — 
Ostatní práce: Přehled československého písemnic
tví v rámci světových literatur pro obchodní akade
mie (3 sv., 1933—35, s J. Kaňkou a K. Polákem); Čí
tanka pro obchodní akademie (4 sv., 1933—35, s J. 
Kaňkou) aj. 1 SCÉNICKY. Překlady: R. Rolland: 
Montespanová (1920); G. Heiberg: Tragédie lásky 
(1921); D. Amiel, A. Obey: Roztomilá paní Beudeto- 
vá (1922)^ O. Mirbeau: Staré manželství (1922); H. 
Bataille: Žena majetkem (1922, hráno též s tit. O že
nu) + Mama kolibřík (1925); F. Gadéra: Srdce 
trumfem (1923); J. Romains: Prostopášník pan de 
Trouhadec (1924); R. de Flers, F. Croisset: Nové 
panstvo (1925); P. Wolff, H. Duvernois:... a potom 
láska (1925); F. de Curel: Divoška (1925 ); C. Vautel, 
A. de Lorde, P. Chaine: Náš pan farář (1926); L. Ver- 
neuil, G. Beer: Z pekla štěstí (1926) + Světelné fon
tány (1935); V. Sardou: Na cizích luskách (1926) + 
Madame Sans Gene (1931); E. Rey: Michelina
(1928);  H. R. Lenormand: Jed v krvi (1928); L. Ver- 
neuil: Stín pana Lambertiera (1929) + Milenec paní 
Vidalové (1930) + Ať žije král! (1936); P. Nivoix: Je
nom žena (1929); M. Pagnol: Abeceda úspěchu
(1929);  P. Géraldy, R. Spitzer: Lovec srdcí (1929); S. 
Guitry: Pan Désiré (1930) + Bílý a černý; J. Fay- 
deau: Poslední vzplanutí (1930); M. Achard: Dosta
veníčko (1930) + Migo z Montparnassu (1934); A. 
Savoir: Kateřina Veliká (1930) + On (1930) + 
Umělecká dvojice (1932) + Lunevillská švadlenka 
(1934) + Velkokněžna a číšník (1934); F. de Crois
set: Láska a film (1931); S. Gantillon: Maya (1932); 
M. Hennequin, P. Bilhaud: Cesta za štěstím (1932); 
O. Indig: Nevěsta z Torocka (1933); A. Mac Kelling- 
ton, W. Morryl: Dáma na titulní stránce (1933); L. 
Marchand: Slípka na zdi (1933); E. Ligeti: Lev 
(1934); A. Birabeau: Žena tělem posedlá (1934); H. 
Bernstein: Naděje (1935); B. van Eysselsteijn: Přistá
ní z nouze (1935); G. Jennings: Trampoty s rodinou 
(1936); T. Bernard: Silné pohlaví (1937); L. Lenz, R. 
A. Roberts: Manželství po kapkách (1937); J. Sar- 
ment: Markýza de Pompadour (1937); M. Duran: 
Barbara (1938); L. Pirandello: Dnes večer improvi
zujeme (1938) + Nové šaty (1940); P. Vanderber- 
ghe: Hoši, dívky a psi (1939); A. Gehri: Šesté po-
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schodí (1940); Ch. Rissmann: Nic mi neslibuj! (1940); 
G. Gutherz: Makartova kytice (1940); A. de Bene- 
detti: Třicet vteřin lásky (1940); A. Breidahl: Vzbou
ření v ústavu šlechtičen (1940); A. A. Zinn: Sedmá 
nejlepší (1941); A. de Stefani: Muži nejsou nevděční 
(1941); C. J. Braun: Prudká zatáčka (1941); J. 
Anouilh: Dostaveníčko v Senlis (1947); R. Ferdi
nand: Osmnáctiletí (b. d., Universum). ■ REDIGO
VAL edici: Nová knihovna světové literatury 
(1928—30). I USPOŘÁDAL: Tisíc anekdot a vese
lých drobností (1928, pseud. K. Veselský). I

LITERATURA: an.: nekrolog, Práce 19. 11. 1966.
//

J. Jakubec: Slovesné práce ve Vídeňských novinách 
1813 a v Krameriusových Vlastenských novinách 
1815, LF 1916.

mo

Alexandr Berndorf

* 13. 4. 1889 Nepomuk u Plzně
† 9. 9. 1968 Praha

Kliment Radoslav Bernbalk
* 14. 3. 1783 Bystrá u Humpolce
† 4. 2. 1827 Jičín

Autor písňových a elegických skladeb, anakreontské 
poezie, epigramů, drobných próz.

Úředně se podepisoval K. Bernbalg. Jediné dí
tě svých rodičů, otec Jan Jiří. Vystudoval gym
názium v Litomyšli (1795—99), snad v Praze 
filozofii a práva. 1812 se stal aktuárem krimi
nálního soudu v Jičíně. Oženil se 1819 s dcerou 
jičínského měšťana, 1826 se manželům narodi
la jediná dcera. B. zemřel na souchotiny, pohř
ben byl v Jičíně.

Za studií se seznámil s J. Jungmannem, poz
ději si s ním dopisoval, snad (soudě podle dru
hého jména a časopiseckého publikování) pa
třil do družiny Zieglerovy. Počet jeho časopi
secky uveřejněných básní není velký; ve 20. le
tech již asi nepublikoval. Psal drobnější lyric
ké skladby v písňové formě a s elegickým ob
sahem, anakreontskou a idylickou poezii, epi
gramy, hádanky veršem, nápisy, krátké povíd
ky a anekdoty. Z antických meter používal ele- 
gického disticha (přízvučně) a hexametru (pří- 
zvučně i časoměrně).

ŠIFRA: B**. ■ PŘÍSPĚVKY in: Hlasatel český (od 
1806); Kniha zlatá aneb Nový zvěstovatel (1817); 
Prvotiny pěkných umění (od 1813); Vlastenské novi
ny (od 1815). ■

LITERATURA: F. Menčík: K. R. B., Koleda 1881;

Autor próz regionálního charakteru, vlastivědný 
publicista, kulturní historik a topograf, básník.

Po studiích na hospodářské škole v Roudnici 
nad Labem (mat. 1907) působil zprvu jako 
hospodářský praktikant a adjunkt na několika 
panstvích (Lochkov u Prahy, Přestavlky 
u Chrudimi, Zelená Hora), potom postupně ja
ko berní praktikant v Benešově u Prahy 
(1909—12), úředník u kolkovního úřadu při fi
nančním ředitelství v Praze (1913—15), u ber
ního úřadu v Nasavrkách (1915—17), u váleč
né vyživovací služby ve Vlašimi (1917 — 18), 
opět u kolkovního úřadu v Praze a dále na ji
ných služebních místech finančního ředitelství 
až do 1942, kdy odešel předčasně do výslužby 
a žil v Nepomuku. 1946—47 pracoval ve Fon
du národní obnovy a posléze na ministerstvu 
školství. Od 1949 žil na odpočinku v Praze. 
Spolupracoval s rozhlasem, především plzeň
ským.

Literární činnost A. B. je věnována rodnému 
Nepomuku. Povídky a romány těží většinou 
z vyprávění pamětníků, ať již zpracovávají 
místní pověsti, či historické náměty z národní
ho obrození. Širšího ohlasu dosáhla románová 
kronika V červáncích a jitru našeho znovuzro
zení, jejíž popisná obšírnost je patetizována 
duchem vlastenectví a lásky k rodnému kraji. 
B. zbeletrizoval i zdramatizoval život Máchův 
a také jeho literárněhistorické práce osvětové
ho charakteru jsou věnovány obrozenským 
spisovatelům.
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PSEUDONYMY, ŠIFRA: AI. B. Pomucký, Alexan
der Nepomucký, Alexandr Berndorf-Nepomucký, 
Pomucký; (abdf). ■ PŘÍSPĚVKY in: 28. říjen (od 
1919); Lada; Nár. listy; Nár. politika; Nová Praha; 
Plzeňsko; Sborník Společnosti J. Vrchlického (od 
1928); Slovenská krajina (Žilina); Světozor; Večer; 
Venkov; Zeměd. noviny; krajinské západočeské ča
sopisy. I KNIŽNĚ Beletrie a práce o literatuře: V 
odlesku minulosti (PP 1926); Památce Tylově (stu
die, 1926); Za vlastní půdou (R 1928, 1. díl trilogie 
V červáncích a jitru našeho znovuzrození); Za ne
věstou a jiné povídky (1929); Na podhůřském statku 
(R 1930,2. díl trilogie); Záhady zklamaného srdce (R 
1930, 3. díl trilogie); Snímky lidí a věcí (PP 1932); 
Cestou života (PP 1932); Sny a vzpomínky (BB 
1932); Smutky a úsměvy (PP 1932); Zázračná píseň 
(D 1933, se Z. Tučkem); Poslední písmák František 
Klene z Nových Mitrovic a jeho vzpomínky na bás
níka Josefa Lindu (1933); V okovech lásky (R 1934); 
Básníkova láska (D 1936, i prem., se Z. Tučkem); Pa
mátce básníka JUDr. Rudolfa Mayera (studie, 1937); 
Je smutný osud pěvcův (P 1937); Z našeho kraje (PP 
1938); Myslívský říd. učitel Petr Vodička (1938); Po
věsti rodné země (1939); Zapomenutý hrob v Oseku 
(P 1940); Když si náš dědeček babičku bral (P 1941); 
Podvečerní vyprávění (PP 1948). — Ostatní práce: 
Zelená Hora (2 sv., 1926, 1927); Nepomuk (2 sv., 
1928); Klášter pod Zelenou Horou (1929); Zámek 
zelenohorský a jeho nejbližší okolí (1930); Obrazy 
z dějin Nepomuka (1931); Stručný turistický prů
vodce nepomuckým a plánickým krajem (1939); Ze
lená Hora u Nepomuka (1946, s F. A. Vondruškou). 
■

LITERATURA: V. Brtník: ref. Nepomuk, Venkov 
12. 7. 1928; V. Brtník: ref. V červáncích a jitru naše
ho znovuzrození, Venkov 14. 6. 1929; vz. (V. Zelin
ka): ref. V červáncích a jitru našeho znovuzrození, 
Zvon 1930/31; -pa- (F. S. Procházka): ref. Sny 
a vzpomínky, Zvon 1931/32; Btk (V. Brtník): ref. Po
slední písmák, Venkov 26. 10. 1933; m. n. (M. Novot
ný): Na účet Máchovy památky (ref. Básníkova lás
ka), LidN 8. 3.1936; -š- (F. S. Procházka): ref. Památ
ce JUDr. Rudolfa Mayera, Zvon 1937/38; drb. (V. 
Brtník): ref. Pověsti rodné země, Zvon 1939/40.

Pb

Beseda
1874-1875

Beletristický a kulturně vzdělávací časopis, zahajují
cí souvislou řadu literárního časopisectví na Mora
vě.

Podtitul: 1874 (roč. 1) Příloha k Našinci; 1875 (roč. 2) 
Listy zábavné a poučné. — Redaktor: 1874 (roč. 1) 
uváděn J. Černoch, skutečným redaktorem byl až do 
č. 18 (15. 9.) E. Miřiovský, na něhož měly být adreso
vány příspěvky; 1875 (roč. 2) F. Vymazal. — Vyda
vatel: 1874 (roč. 1) J. Černoch, Olomouc; 1875 (roč. 
2) F. Vymazal, Brno, uč. 1—9 uváděn jako majetník 
a nakladatel J. S. Wurm-Čejkovský. — Periodicita: 
2x v měsíci, od ledna do prosince 24 čísel.

B. vznikla po desetiletém vakuu, způsobeném 
zánikem prvního moravského beletristického 
a poučného časopisu Hvězda (1859—64), 
a představovala první signál nového literární
ho ruchu na Moravě. Založil ji olomoucký 
žurnalista J. Černoch jako čtrnáctidenní přílo
hu svého listu Našinec, vycházejícího třikrát 
týdně; v druhém ročníku přešla do Brna, vy
cházela jako samostatný časopis a byla určena 
již vzdělanějšímu čtenářstvu.

B. přinášela původní i přeloženou produkci 
básnickou a prozaickou, životopisy význam
ných literárních a kulturních osobností, hlavně 
moravských a slovanských, přehledy o litera
tuře v Čechách, na Moravě i u slovanských ná
rodů, národopisné články, stručná doporučení 
kvalitních literárních novinek a za Vymazalo- 
vy redakce i pravidelnou rubriku Strážce jazy
ka, věnovanou otázkám jazykové správnosti. 
Listárna redakce kriticky reagovala na literár
ní pokusy mladých, jejichž zdařilejší práce 
však byly ochotně uveřejňovány. B. stála na 
stanovisku jednoty Čech a Moravy, přitom 
konstatovala kvantitativní i umělecké zaostá
vání literatury na Moravě ve srovnání se sta
vem v Čechách, měla na zřeteli i Slovensko. 
Příznačným rysem B. byl zájem o slovanské 
národy a jejich literatury; v překladech domi
novala poezie polská. — Původní poezii, v níž 
byla pěstována jednak vlastenecká a historizu
jící tvorba, jednak subjektivní lyrika většinou 
ohlasového typu, zde tiskli hlavně V. Kosmák,
E. Miřiovský (též pod pseud. A. Krim a K. 
Horský), J. Nečas a V. Šťastný, do 1. roč. dále 
přispěli I. Blechta, J. V. Hrubý, E. B. Josefov- 
ský, H. V. Krch, R. Parma (pseud. R. Lubinský), 
G. Pfleger Moravský, J. Z. Veselý, F. M. Vrána,
F. Vysloužil (pseud. J. Dubský), do 2. roč. J. 
Herben (pseud. J. Vávra), J. Kratochvíl, E. V. 
Rizner (pseud. L. V. Obrov), J. Rozsypal, O. Sa- 
dovský, E. J. Slavenský. Próze v 1. roč. udávaly 
ráz vlastenecké a historické novely na pokra
čování od V. Lužické a E. Miřiovského, dopl-
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ňované drobnými prózami E. Bufky (šifra Edu
ard B.), J. Havelského, B. Muhlsteinové, A. 
Steckera, pseud. Ludmila a Olomučan, pohád
kami a pověstmi F. Bayera, V. Davida, J. Ha
velky a F. Stránecké; v 2. roč. byly vedle próz 
Kosmákových a pohádek J. N. Soukopa a J. 
Herbena (pseud. J. Vávra) tištěny hlavně pře
klady, na prvním místě na pokračování Turge- 
něvův Deník zbytečného člověka, dále pak 
slovenské (Daxnera, Dobšinského), polské, 
dolnolužické, ruské, ukrajinské a japonské po
hádky a pověsti a drobné prózy T. Gautiera, 
R. Hamerlinga a R. Töpflera. Naučné příspěv
ky, hlavně o literatuře a národopise našem 
i slovanském, psali F. Bayer, B. Hakl, E. Kade
řávek, E. Miřiovský, E. V. Rízner (pseud. Ivan 
Obrov), J. Z. Veselý; v 2. roč. byla většina 
naučných článků anonymní, mnohé byly nepo
chybně z pera Vymazalova (též pod šifrou F. 
V.), vzpomínky na moravské obrození otisko
val K. Šmídek. Polskou poezii (K. Brodziňski, 
A. Gorczyňski, F. Karpiňski, J. Kochanowski, 
Z. Krasiňski, A. T. Lenartowicz, A. Malczew- 
ski, W. Pol, J. Slowacki, W. Syrokomla, K. 
Ujejski) překládali J. Nečas a J. Soukop, dále 
A. Bydžovský, F. Kvapil (pseud. Fr. Žherský), 
E. Miřiovský, O. Mokrý, M. Procházka, ruskou 
(drobnost z Puškina) F. Doucha, francouzskou 
a německou (A. Berquin, A. Chénier, A. La- 
martine, J. P. Hebel, F. Schiller) O. Sadovský 
a J. Soukop; z ruské prózy překládali A. B. 
Hradecký (Turgeněva) a E. Jelínek, z dolnolu- 
žičtiny J. Soukal.

LITERATURA: E. V. Hynek: Několik poznámek 
o beletristickém časopisectví na Moravě, Lit. listy 
1884, č. 21 a 22; M. Hýsek in Literární Morava 
(1911), s. 260.

PP

Besedník (1)
1851-1852

Zábavný časopis.

Podtitul: Příloha k Moravským národním novinám 
(k ročníkům 3 a 4). — Redaktor a vydavatel: J. Ohé- 
ral (redaktor a vydavatel Moravských národních 

novin). V roč. 1 (č. 1 — 35) spolured. B. Rozehnal. — 
Periodicita: od 1. 1. 1851 Ix týdně, 1852 jen 1 číslo. 
Č. 19 v roč. 1 zabaveno.

B. je jeden z prvních moravských zábavných 
časopisů. Byl určen především venkovskému 
čtenáři (programové prohlášení v č. 1). Je tiš
těn latinkou, kdežto Moravské národní noviny 
(až do 3. ročníku) švabachem.

B. přináší především čtení o cizích zemích, 
o přírodě a jejích zvláštních jevech, pověsti 
a články o minulosti české a polské, občasné 
ukázky z básnické tvorby (např. J. Král’, B. M. 
Kulda, B. Rozehnal a A. Strauch, většinou pod 
pseudonymy a šiframi), zprávy z kulturního 
a národního života, oznámení o nových kni
hách. Časté rubriky jsou Obrazové z jiných dí
lů světa, Nové, dobré a užitečné knihy, Směs, 
Klásky (aforismy, citáty apod.), Literární 
a umělecké zprávy. Občas jsou uveřejňovány 
i ilustrace. Příspěvky jsou většinou bez podpi
su. Literární úroveň není vysoká, nejcennější 
je otisk sedmi básní J. Krále, jež zachoval B. 
Rozehnal, když básník u něho 1849 žil.

LITERATURA: J. Kabelík: Rozvoj literatury české 
na Moravě a ve Slezsku 1848—1870, sb. Literatura 
česká devatenáctého století III/2 (1907); J. Kabelík: 
Moravské národní noviny a Besedník, Z dějin české 
literatury. Sb.... J. Vlčkovi k šedesátinám (1920).

ks

Besedník (2)

1861-1864

Sborník básnických a prozaických textů určených 
k recitaci.

Redaktoři a vydavatelé: 1. sv. J. Barák, H. Přerhof 
a J. R. Vilímek, 2. a 3. sv. E. Just, H. Přerhof a J. R. Vi
límek. — Nakladatel: 1. a 2. sv. K. Jeřábková, Praha, 
3. sv. E. Grégr, Praha. — Periodicita: B. vycházel se
šitově (1. sv. 1861,2. sv. 1862,3. sv. 1864). — Věno vá
ní: 1. sv. Studentstvu českému, 2. sv. Junáckým Soko
lům, 3. sv. Památce F. J. Rubeše a J. K. Tyla, původ
cům českých besed.
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Pořadatelé si kladli za cíl vytvořit antologii 
vhodných literárních textů pro společenské 
zábavy, které napomáhaly rozvíjení národního 
života již v obrození, a pro některé typizova- 
telné slavnostní události veřejné nebo soukro
mé. B. navazoval na dřívější práce tohoto dru
hu, jako byl především Macháčkův Krasořeč- 
ník aneb Sbírka k deklamací (1823) a Pichlův 
Společenský krasořečník český (1852—53). 
Tvorbu deklamačního žánru shrnul v poměrné 
úplnosti a stal se základem pro antologie po
dobného charakteru v dalších desetiletích 
(např. Úplný besedník, vyd. 1877 J. Bittner a J. 
R. Vilímek, obsahuje 1 053 básní a výstupů).

B. obsahuje celkem 468 prací, které jsou 
charakterizovány jako proslovy, deklamace 
vážné, besední čtení (prozaické), deklamace 
žertovné a pro útlou mládež. Okruh autorů je 
velmi široký, nejvíce jsou zastoupeni: K. Ada
mec, F. Doucha, F. K. Drahoňovský, F. Hajniš, 
J. V. Jahn, E. Just, H. Přerhof, V. V. Trnobran- 
ský, J. E. Vocel; najdeme i jednotlivá čísla V. Č. 
Bendla, F. L. Čelakovského, K. J. Erbena, Š. 
Hněvkovského, V. Hálka, V. K. Klicpery, J. 
Kollára, J. P. Koubka, K. Kuzmányho, J. J. 
Langra, R. Mayera, B. Němcové, J. Nerudy, A. 
Puchmajera aj. Práce Rubešovy, obecně zná
mé z jiných publikací, byly vědomě pominuty. 
Ve 2. sv. jsou zařazovány též překlady, které 
pak ve 3. sv. převládají.

LITERATURA: F. Strejček in Humorem k zdraví 
a síle národa (1936).

ks 

Osobou redaktora, nakladatele, podtitulem, 
programem, strukturou i vlastním obsahem B. 
bezprostředně navázal na předcházející Čes
kou Thalii. V úvodním programovém prohlá
šení si obdobně kladl za cíl podporovat vlaste
necké divadelní spolky, přinášet divadelní hry, 
sólové výstupy, verše vhodné k deklamaci, pís
ně a divadelní popěvky, dále články k estetice 
dramatu, rozbory her, referáty o činohře 
a opeře na českém zemském divadle i na 
ochotnických scénách; chtěl také seznamovat 
čtenáře s dramatickými spisovateli a hudební
mi skladateli. Podstatnou složku tvořila i zde 
rubrika Zprávy a dopisy, obsahující informace 
o činnosti českých ochotnických divadel.

I když se B. snažil rovnoměrně naplňovat 
všechny body svého programu, nedosáhl úrov
ně prvních ročníků České Thálie: zábranou 
byl i úzký okruh spolupracovníků (hlavním 
všestranným přispěvatelem časopisu se stal 
sám jeho vydavatel E. F. Smiedleichner sólo
vými výstupy, deklamacemi, proslovy, rozbory 
her, články k estetice divadla aj.). B. se často 
uchyloval i k přetiskům dříve publikovaných 
prací, zejména deklamací a veršů V. M. Bělo- 
hrobského (též pod pseud. Durst). Drobnější 
jevištní žánry, včetně deklamací a proslovů, 
zde tiskli R. Bílková, M. Červinka, V. Čížek, F. 
K. Čižovský, H. Grunert, F. Hamsa, S. Hrad
čanský, P. Jehlička, V. Z. Kácovský, F. B. Krá
lovédvorský, J. Mareš, Mírohorský ( = E. S. 
Friedberg), E. Miřiovský, A. Nedoma, J. Preis 
Javorský, M. L. Pihert, R. Velišský. Ostatní bo
dy programu realizovali dnes neznámí autoři 
anonymně nebo pod různými šiframi (pokud 
ovšem nejde o příspěvky vydavatele).

zp.

Besedník (3)
1872-1873

Časopis věnovaný divadelnímu umění, zejména jeho 
drobnějším zábavným formám.

Podtitul: Časopis věnovaný divadlu, hudbě a spole
čenské zábavě. — Redaktor: J. Mikuláš Boleslavský. 
— Vydavatel: E. F. Smiedleichner; nakladatel: Mi
kuláš a Knapp, Praha. — Periodicita: 1872/73 (roč. 
1) dvakrát měsíčně, 1. 3. 1872-15. 2. 1873 24 čísel; 
1873 (roč. 2) měsíčník, 1. 3. — 1. 8. 6 čísel. Ukončeným 
pololetím B. bez udání důvodů přestal vycházet.

Besedy Času
1896-1914

Beletristický časopis spjatý programem i osobou re
daktora s politickým orgánem realistického hnutí 
Čas.

Titul a podtitul: 1896 — 99 (roč. 1—4) Čas. Beletris
tická příloha k politickému týdeníku; 1900 (roč. 5)
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Besedy Času
Besedy Času. Čtrnáctideník pro zábavu a poučení; 
1901 — 14 (roč. 6—19) Besedy Času. — Redaktor: 
1896-1900 a 1901/02 - 1914 (roč. 1-5 a 7-19) 
Jan Herben, přičemž od 1906 (roč. 11), č. 9 do konce 
uváděn Herben jako pořadatel a jako odpovědný 
redaktor a vydavatel C. Dušek; 1900/01 (roč. 6) 
Gamma ( = G. Jaroš). —Majitel a vydavatel: 
1896—1905 (roč. 1 — 10) J. Herben; 1906—14 (roč. 
11 — 19) majitel Tiskařské a nakladatelské družstvo 
Pokrok. Vesměs Praha. — Periodicita: 1896—1900 
(roč. 1 —5) čtrnáctideník, od ledna do prosince 26 čí
sel, roč. 5 (1900), jen do září, 17 čísel; 1900/01 — 
1914 (roč. 6—19) týdeník, přičemž 1900/01 (roč. 6) 
od září do září 51 čísel a 1901/02 (roč. 7) od října 
1901 do prosince 1902 58 čísel, 1903-13 (roč. 8-18) 
pravidelně od ledna do prosince po 50—52 číslech, 
1914 (roč. 19) od ledna do srpna 30 čísel. Po vypuk
nutí války byly BČ zastaveny.

BČ jako časopis věnovaný především domácí ’ 
a cizí beletristické tvorbě měly od svého vzni
ku vyhraněný umělecký program. Osobou re
daktorovou úzce spjaté s Časem, politickým 
orgánem hnutí, jež si kladlo za cíl všestrannou 
reformu českého veřejného života, zdůrazňo
valy i tomu odpovídající pojetí umělecké tvor
by, která by byla společensky zainteresovaná, 
spjatá se skutečností, ale zároveň i umělecky 
výrazná. BČ přijímaly za svůj manifest České 
moderny, ale přitom stály v opozici k výstřel
kům dekadentní literatury z kruhu kolem Mo
derní revue. Příznačné pro to je hned v 1. roč. 
redakční sdělení začínajícímu K. Tomanovi, že 
verše o nevěstkách odpuzují svým tématem, ji
nak však že je redakce zvědava na další pří
spěvky. Tendencím BČ nejlépe odpovídali au
toři ruského realismu, které bohatě přetisko
valy (A. P. Čechov, F. M. Dostojevskij, M. 
Gorkij, M. J. Saltykov-Ščedrin, L. N. Tolstoj 
aj.), i ostatní slovanští a v menší míře i západo
evropští autoři (I. Franko, M. Konopnická, H. 
Sienkiewicz, I. Vázo v; P. Altenberg, E. Barrett- 
Browningová, G. G. Byron, Ch. Dickens, J. W. 
Goethe, H. Heine, N. Lenau, G. Maupassant, P. 
B. Shelley). Postupem času proniká sem i no
vější a současná evropská tvorba (M. Maeter- 
linck, Ch. L. Philippe aj.), přesto však váha 
překladů zůstává stále na klasické literatuře. 
Z českých autorů pak BČ považovaly za svou 
především tvorbu J. S. Machara. Největším 
objevem se tu však stal V. Vašek, kryjící se 
pseudonymem Petr Bezruč, jemuž Herben 
nejprve ve 4. roč. (1899) otiskl čtyři básně, kte
ré ihned vyvolaly značný ohlas, ale i zákrok 

rakouské cenzury pro urážku císařského do
mu. Přesto brzy poté následovaly další Bezru- 
čovy verše a 1903 jako vstup do 8. roč. vyšel 
jako samostatné Slezské číslo výbor z dosa
vadní Bezručovy tvorby. Bezruč i nadále zů
stal BČ věrný a přispíval sem jak pod svým 
původním pseudonymem, tak i pod dalšími 
(Neznámý, Smil z Rolničky). Herbenova kon
cepce beletristického časopisu doznala patr
nou proměnu v 6. roč. (1900/01) s převzetím 
redakce Gammou. V beletristické složce se 
změna projevila zesílenou orientací na sever
skou a anglosaskou literaturu, obzor časopisu 
se rozšířil i mimo rámec beletrie a umění smě
rem k filozofii a společenským vědám (pří
spěvky F. Drtiny, A. Krause, F. Krejčího, T. G, 
Masaryka; z cizích Th. Carlyla, Ch. Darwina, J. 
Ruskina, A. Schopenhauera aj.). Gamma také 
zavedl pravidelný Dětský koutek a reprodukce 
výtvarných uměleckých děl (Obrazy) s vysvět
lujícím komentářem Naše galerie. S Herbeno- 
vým návratem k řízení časopisu se pak orien
tace časopisu pozvolna vracela k původní po
době. Natrvalo už však v něm zůstal Dětský 
koutek a po několik let i reprodukce Obrazů 
s komentářem (do 10. roč., 1905). — K literár- 
něhistorické složce, která byla za Herbena 
v BČ vždy dost silná (korespondence, rukopi
sné nálezy i studie z české literatury), postupně 
přistupuje i složka historická a folkloristická 
se zvláštním zájmem o různá rukopisná svě
dectví z pamětí a vzpomínek, hlavně z pobělo
horské doby a z doby novější. Pobělohorská 
doba se také stává předmětem četných odbor
ných studií a bezděky přispívá i ona k důrazu, 
který BČ začaly v průběhu nového století 
klást na evangelictví a proti katolickému kleri- 
kalismu. Některá čísla tvořila samostatný ce
lek. Vedle již zmíněného Bezručova Slezského 
čísla vzniklo číslo F. L. Čelakovského, J. F. 
Smetany, F. M. Klácela, dvakrát Husovo, dva
krát Macharovo (k 40. a 50. narozeninám), dá
le vyšla čísla věnovaná rukopisným bojům, T. 
G. Masarykovi, L. N. Tolstému, J. Herbenovi, 
Ch. Dickensovi, J. Úlehlovi, J. J. Rousseauovi, 
číslo sepsané ženami pro ženy aj.

Zaměření původní české poezie v BČ určo
valo jak redaktorovo negativní stanovisko 
k tvorbě lumírovských epigonů, tak zdrženlivý 
postoj k symbolismu a dekadenci. Zatímco ob
jevení se P. Bezruče znamenalo mimořádmou 
událost, vybočující zcela z rámce běžných ča
sopiseckých příspěvků, prototypem toho, oč
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Besedy lidu

BČ usilovaly, se staly především verše Macha- 
rovy. Důraz kladený na společensky a politic
ky vyhrocenou tvorbu vedl v BČ k hojným 
epigramatickým a satirickým veršům i k uplat
nění dělnické poezie (zejména V. L. Liberté = 
F. Cajthaml). Nevyvolal však širší rozpětí bás
nické tvorby, a tak mezi pravidelnými přispě
vateli nenajdeme s výjimkou Bezruče a Ma- 
chara výraznější básnickou osobnost; převahu 
má průměrná, epigonská poezie, nejčastěji 
macharovsky realistického ražení. K pravidel
nějším přispěvatelům BČ postupně patřili: M. 
Bílá, R. Bojko, A. Brabec, Z. Broman (i překla
dy), L. Brtnický, L. Bubelová-Nováková, S. Cy- 
liak, B. L. Černý, K. Červinka, K. B. Hájek, O. 
Hanuš, J. Holý, K. Horký, R. lilový, V. A. Jung, 
F. Khol, Kirilov (= L. Jarolímek), J. Klumpar- 
tová, L. Křikava (i pod pseud. B. Jordán), Leda 
(— E. Lederer), K. Lhoták, L. Lošťák, V. Martí
nek, K. Mašek, K. Nový, V. Oblak, G. R. Opo
čenský, Č. Ostravický, V. Padovská, J. Pelíšek, 
K. Pospíšil, A. Ráž, J. Rokyta, J. Rosenzweig- 
Moir, K. Scheinpflug, F. Skácelík, F. Soldan, P. 
Sula, K. H. Sýkora, A. Trýb, M. Votrubová- 
Haunerová, F. Zavřel, S. Zima, L. N. Zvěřina 
aj. Ojediněle sem také ze známějších autorů 
přispěli: J. Hašek, A. Macek, J. Mahen, J. Mach, 
M. Majerová, F. Šrámek, F. Táborský, B. Za- 
pletalová-Benešová aj. — Původní česká pró
za byla v BČ silně omezena relativně malým 
rozsahem jednotlivých čísel a stála ve stínu 
překladů, které vycházely často i na pokračo
vání. A tak zatímco zde např. byl otištěn celý 
Gorkého Foma Gordějev a po několik roční
ků vycházely zápisky bývalého sibiřského vy- 
hnance L. Melšina (= P. F. Jakubovič) Ve svě
tě vyvržených, česká próza s výjimkou částí 
Macharových Konfesí literáta se omezovala 
jen na drobnou povídku, črtu nebo reportážní 
záznam. I tak se tu však vystřídalo několik vý
znamných autorů: zprvu vedle J. Herbena a B. 
Herbenové zvláště J. K. Šlejhar, J. Sumín, B. 
Benešová, s pohádkami V. Říha ( = V. Tille), 
H. Nosková (Malířová) a J. Karafiát, později 
Anna Maria (Tilschová), I. Hálek, M. Majero
vá. Ke kmenovým autorům pak patřili H. Bez
děk, M. Bílá, R. Bojko, A. Brabec, L. Brtnický, 
K. Červinka, J. Daneš, G. Jaroš (i pod pseud. 
Gamma), V. A. Jung, B. Kadeřábková, Kirilov 
(= L. Jarolímek), J. Klecanda (i pod pseud. J. 
Havlasa), J. Klumpartová, L. Křikava, A. Ku
čera, J. Laichter, Leda (= E. Lederer), V. Levo- 
ra, G. R. Opočenský, J. Opočenský, K, Pospíšil, 

A. Rataj, H. Růžičková, H. Rychtaříková, H. 
Sedláček, K. Scheinpflug, F. Skácelík, J. M. 
Slavičínský, P. Sula, J. Svoboda, A. Svobodová, 
M. Sychrovská, K. Welsová a ojediněle K. B. 
Jehuda (— K. Juda) aj. — Slabě byla v BČ za
stoupena literární a umělecká kritika, nejspíše 
proto, že ji pěstoval samotný Čas. Výjimku 
tvoří 5. ročník (1900), v němž pravidelně díla 
české literatury recenzoval pod šifrou jv J. Vo
dák a kdy se tu rozvinula i kritika hudební.

zp

Besedy lidu
1892—1921

Obrázkový časopis s rozsáhlou beletristickou slož
kou, určený pro nejširší okruh čtenářů.

Podtitul: Laciný prostonárodní obrázkový časopis. 
- Redaktor: 1892-1908 (roč. 1-16) A. E. Mužík; 
1908-15 (roč. 17-23) K. H. Vika; 1915-21 (roč. 
24—29) J. Loukota. — Vydavatel: J. Otto, Praha. — 
Periodicita: 1892—94 (roč. 1—2) dvakrát v měsíci, 
od prosince do listopadu 24 čísel; 1894—1900 (roč. 
3—8) čtrnáctideník, od listopadu do října 26 čísel; 
1900—02 (roč. 9—10) týdeník, od října do října 52 
čísel; 1902—21 (roč. 11—29) čtrnáctideník, od října 
do října 26 čísel. BL zanikly pro „nejvýš neutěšené 
poměry výrobní, zejména drahotu papíru a tisku“.

Besedy lidu představovaly zábavný obrázko
vý časopis, zaměřený na nejširší okruh hlavně 
lidových čtenářů. Jak vyplývá z programové
ho nástinu v závěru 3. roč. (1894/95), jejich cí
lem bylo podat „čtení zdravé, ušlechtilé, mysli 
lidu lehce přístupné“ a vystříhat se všeho, „co 
by mravní, náboženský a každý ušlechtilý cit 
čtenáře uraziti mohlo“. BL tak zůstaly zcela 
stranou nových proudů v české literatuře 90. 
let a v menší míře i začátku století. Změny re
daktorů neměly hlubší dosah pro podobu ča
sopisu, jen nástup K. H. Viky přinesl výrazněj
ší oživení jeho beletristické části a poněkud 
pestřejší vnitřní členění. BL tvořily protějšek 
k Ottově Zlaté Praze, která se svou reprezen
tativní úpravou a především svou beletristic
kou složkou orientovala na vzdělanější, lite-
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rárně vyspělejší čtenáře. Proti ní měly BL 
mnohem skromnější úpravu (byť zprvu přiná
šely i kolorované obrázky) a zvláště v jejich 
domácí beletristické části se po léta udržovala 
ostrá hranice mezi autorskou špičkou publiku
jící ve Zlaté Praze a druhořadými autory, pro 
něž byly rezervovány stránky BL. Pokud se 
pak i zde tu a tam vyskytly příspěvky předních 
tehdejších spisovatelů (J. Arbes, S. Cech, A. 
Heyduk, A. Jirásek, V. Kosmák, L. Quis, L. 
Stroupežnický, Z. Winter), ze starších pak V. 
Hálek, K. Havlíček, J. K. Tyl, jednalo se až na 
nepatrné výjimky o přetisk ukázky z právě vy
cházejících knižních prací (většinou u Otty) 
nebo, jako u některých počátečních příspěvků 
J. Haška, z prací těsně předtím otištěných ve 
Světozoru, jejž A. E. Mužík po nějaký čas řídil 
současně s BL. Teprve po čase se tento rozdíl 
začal poněkud vyrovnávat.

Z celkového zaměření BL vyplývá, že před
nost v nich dostaly žánrově rozmanité pro
zaické práce (včetně románů na pokračování) 
před poezií, která počínaje 20. roč. (1911/12) 
se přestala vyskytovat. Většina básnických pří
spěvků pocházela od autorů, kteří nezanechali 
žádnou stopu v literatuře. Z nich i z význam
nějších autorů se v BL pravidelněji v určitých 
obdobích objevovaly verše B. Duška, F. B. 
Krále, M. Matouškové, A. E. Mužíka, H. Pil- 
bauerové, V. Slovana, F. Šimona, J. Žemly 
a ojediněle též G. Dörfla, raného K. Hlaváčka. 
R. R. Hofmeistra, J. Holečka (překlad staré 
srbské epiky), R. Jesenské, K. Jonáše, A. Klá
šterského (též překlady), F. Kletečky, A. Mac
ka, V. Martínka, A. Trýba a J. Vrchlického. 
Mnohem bohatší rejstřík vytvořili prozaici, 
z nichž častěji se zde můžeme setkat s P. 
Albierim ( = J. Muček), F. Bobkem, B. Bouš- 
kou, B. Brodským, O. Cmuntem, R. Čechovou, 
O. Černým, A. Dostálem, J. Drápkem, J. z Fin- 
berka (= J. V. Svoboda), A. Fischerovou, L. 
Hájkem Domažlickým, J. Haškem, J. Havlasou 
(= J. Klecanda ml., též pod vl. jm.), J. Havlíč
kem, K. V. Havránkem, E. Hegnerem, L. Hejt
mánkem, V. Hochmanem, 1. Hořicou, J. Houž- 
vicem, J. R. Hradeckým (= J. Roubíček), K. 
Chalupou, J. Jahodou, V. K. Jeřábkem, K. Ká- 
lalem, Č. Kalandrou, R. J. Kronbauerem, Z. M. 
Kudějem, B. Ludvíkem, M. Majerovou, A. E. 
Mužíkem, J. Náměstkem, A. Nečáskem, G. R. 
Opočenským, J. Ostenem, V. Panýrkem-Vaň- 
kem, A. Pařízkem, K. Pelantem, K. Pichlem, V. 
Pittnerovou, M. Popelkovou-Biliánovou, J. 

Rydvanem, V. Řezníčkem, F. X. Svobodou, K. 
Šípkem, J. Šírém, Č. Tondrem, K. Vikou, F. P. 
Vožickým (= F. Pigl, též pod vl. jm.), J. Vrbou, 
Q. M. Vyskočilem, K. Zahrádkou, O. Zunou, J. 
Žemlou aj. Ojediněle pak také s L. Arlethem 
(= J. Koblic), J. Š. Baarem, Ben Jehudou (= K. 
Juda), M. Calmou, F. J. Čečetkou, S. Čechem, 
K. Čermákem, V. Červinkou, F. Heritesem, E. 
Jelínkem, R. Jesenskou, Č. Kramolišem, L. Ku
bou, K. Legerem, E. z Lešehradu, A. Mackem, 
H. Malířovou, T. Meineckovou, V. a A. Mrští- 
ky, G. Preissovou, A. Staškem (Když hlad 
a válka zuřily), P. Sulou, J. Štolbou, A. Tesko- 
vou, A. M. Tilschovou, E. Vachkem, Z. Win- 
trem. — Jestliže v domácí beletristické složce 
nedosáhly BL významu předních literárních 
časopisů, pak naopak cizí próza byla v časopi
se zastoupena širokým výběrem světových au
torů. Zvláště v prvním desetiletí časopisu 
a pak znovu za nových redaktorů se podařilo 
kolem časopisu soustředit překladatele ze 
všech předních světových jazyků. Vedle nej
početněji zastoupené literatury ruské (od A. S. 
Puškina až k L. N. Tolstému, A. P. Čechovovi 
a M. Gorkému) a francouzské (od H. de Balza- 
ca a V. Huga až k E. Zolovi, G. Maupassantovi 
a A. Franceovi), vedle literatury angloameric
ké, španělské, italské a téměř všech literatur 
slovanských (též slovenské, zastoupené M. 
Kukučínem) objevují se tu i ukázky z arabské
ho humoru, korejských pohádek, lidových 
zkazek lotyšských, čínských písní, jihoafrické 
novelistiky. — Nerozvinuta zůstala v BL 
stránka literárněkritická a recenzentská, ome
zující se zprvu jen na občasná doporučení no
vých knih z nakladatelství J. Otty a na jednot
livé oslavné jubilejní články; později K. H. Ví
ka zavedl drobné informace v rubrice Litera- 
rura a umění. Teprve v posledních letech exis
tence časopisu za J. Loukoty se tu a tam obje
vily odbornější literární články z pera F. Frý- 
deckého, J. Vodáka, V. Brtníka, F. Šimka aj.

zp
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Besídka malých
1879-1913

Poučný, beletristický a zábavný časopis pro děti 
a mládež.

Podtitul: 1879—80 (roč. 1—2) Pramen poučení a zá
bavy pro mládež; 1881—90 (roč. 3—11) Pramen 
poučení i zábavy českoslovanské mládeže; 1890—92 
(roč. 12—13) Časopis českoslovanské mládeže. Pra
men poučení a zábavy; 1892—96 (roč. 14 až 17) Pra
men poučení i zábavy české mládeže; 1901 — 13 (roč. 
18—29) Pramen poučení i zábavy mládeže českoslo
vanské. (Mimoto procházel podtitul drobnými ob
měnami, přičemž docházelo i k nesrovnalostem me
zi titulním listem a obálkou.) — Redaktor: 1879—95 
(roč. 1 —16) J. Svoboda, přičemž 1890—92 (roč. 12— 
13) uveden jako hlavní spolupracovník a odp. redak
tor F. Hoblík a 1888/89 (roč. 10) se Svobodou i V. 
Neubert; 1895/96 (roč. 17) J. Rokyta; 1901-06 (roč. 
18—22) J. Rokyta a J. Svoboda jako hlavní spolu
pracovník; 1906—13 (roč. 23—29) výkonný red. J. 
Svoboda a odp. red. K. Reindl. — Vydavatel: 1879— 
83 (roč. 1—5) J. Svoboda, Jimramov a od září 1880 
Hořátev u Nymburka; 1884-90 (roč. 6-11) V. 
Neubert, Praha; 1890-92 (roč. 12-13) F. Hoblík, 
Pardubice; 1892 — 95 (roč. 14—16) J. Svoboda, Hořá
tev u Nymburka; 1895/96 (roč. 17) J. Rokyta, Praha; 
1901 — 13 (roč. 18—29) J. Rokyta, Praha, přičemž od 
č. 14 posledního roč. z tiráže mizí údaje o vydavateli. 
— Periodicita: 1879—94 (roč. 1 — 15) měsíčník, při
čemž 1879—80 (roč. 1 —2) od začátku do konce ka
lendářního roku s výjimkou srpna 11 čísel, 1881/82 
(roč. 3) od listopadu 1881 do července 1882 8 čísel, 
1882—90 (roč. 4—11) od září do července 11 čísel, 
1890—94 (roč. 12—15) od září do června 10 čísel; 
1894—96 (roč. 16—17) čtrnáctideník, od září do čer
vna 20 čísel; 1897 — 1900 BM nevycházela; 1901—06 
(roč. 18—22) týdeník, od září do června 42—44 čísel, 
přičemž 1905/06 (roč. 22) jen 32 čísel; 1906-13 (roč. 
23—29) čtrnáctideník, od září do Června 22 čísel. Ča
sopis přestal vycházet bez udání důvodů.

Ačkoliv BM v průběhu své takřka třicetileté 
existence několikrát změnila vydavatele, místo 
vycházení, periodicitu i formát, její výchozí 
orientace zůstala bez výraznějších zásahů. Ur
čoval ji stále J. Svoboda, zprvu učitel v Jimra- 
mově, od září 1880 správce a od 1884 ředitel 
školy v Hořátvi u Nymburka. V časopise vy
stupoval jako J. S. Mikulášský nebo J. S. M. 
Udržoval v něm v rovnováze literární složku 
(básně, povídky, bajky, obrázky z přírody), 
složku poučnou (dějepisná, zeměpisná a příro
dovědná pojednání), k níž 1892—94 přispívaly 

i kursy ruského čtení, a složku zábavnou (há
danky, rébusy, hříčky, anekdoty, 1892 — 94 též 
notace písní, které se tu a tam objevovaly i dří
ve).

BM nebyla vymezena pro určitý školní věk: 
zatímco v literární částipřevažovala orientace 
na nejmladší vrstvu školních dětí (veršované 
říkanky, bajky, pohádky, povídky s vysloveně 
pedagogickým cílem), články poučné, zvláště 
cestopisné, počítaly s čtenáři věkově vyspělej
šími. I když se mezi literárními přispěvateli vy
skytovali i autoři, pro něž dětská literatura by
la sice významnou, ale nikoliv jedinou a roz
hodující oblastí tvorby (G. Dörfl, A. Heyduk, 
K. Chalupa, J. Kalus, E. Krásnohorská, J. Mo- 
rávek, K. V. Rais aj.), základní autorský kolek
tiv tvořili spisovatelé učitelé, specialisté na 
tvorbu tohoto typu. V ní pak převažovaly pří
mé pedagogicko-didaktické zřetele (výchova 
k poctivosti, šetrnosti, skromnosti, pracovitos
ti, k soucitu s bídou a utrpením, ke zbožnosti, 
k lásce k vlasti, a to i k tzv. širší vlasti). S po
stupem času se i zde uplatnil určitý povlovný 
vývoj (zvláště ve verších) úbytkem nej primi
tivnějších forem přímé didaxe. Přesto se 
v tomto okruhu autorů umělecky tvůrčí zřetele 
uplatnily jen ojediněle, nejčastěji v drobněj
ších říkankách a hravě humorných verších (V. 
Beneš, F. Hyšman, J. Kožíšek, J. Milota). Hlav
ní kádr autorů se jen zvolna proměňoval, řada 
z nich zde vystupovala po celou dobu existen
ce BM. Vedle již zmíněných sem soustavněji 
přispívali verši: B. Bouška, J. Černá, K. Černý, 
I. Geisslová, L. Grossmannová-Brodská, K. W. 
Hradečnický, A. L. Hrušovská, K. O. Hubálek 
Javorský, V. Hůbner, A. Jenne, M. Kábrtová- 
Bukolská, A. M. Kadlčáková, J. Kozel, F. V. 
Krch, K. V. Kuttan, H. Marek, T. Mellanová, E. 
Musil Daňkovský, J. Nečas, F. Polášek, J. Sku- 
hravý, J. Soukal, V. Staněk, J. Vik, F. Voříšek, 
F. M. Vrána, J. Vřesnický, F. L. Zelinka, K. 
Žádník; ze slovenských autorů R. Uram pod 
pseud. Podtatranský a ojediněle E. Rizner. 
Próza, která často přecházela v poučné stati 
o přírodě, národních dějinách a cizích krajích, 
byla zastoupena hlavně G. Baťovou, B. Bouš- 
kou, J. Brožkem, J. Buldrou, B. Čermákem, K. 
Čermákem, J. Černou, K. Černým, E. Drobi- 
lem, L. Grossmannovou-Brodskou, L. Hejt
mánkem, K. W. Hradečnickým, J. K. Hrašem, 
F. Hrnčířem, K. O. Hubálkem Javorským, A. R. 
Husovou, B. Klimšovou, F. V. Kodymem, J. 
Kořenským, G. J. Laškem, J. Milotou, E. Musi-
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lem Daňkovským, S. Řehákem Kamenickým, 
H. Sedláčkem, J. Soukalem, V. Staňkem, A. 
Svobodou, V. Špačkem, A. B. Šťastným, J. Ty- 
kačem, F. M. Vránou, K. J. Zákouckým.

LITERATURA: F. R. Jirman: Stručné dějiny časopi
su BM, Úhor 1914.

zp

Pražských novin (od 1828); Škola a život. ■ KNIŽ
NĚ. Náboženská literatura: Kniha modlící pro do
spělejší a vzdělanější, zvlášť studující mládež (1845). 
■ KORESPONDENCE: K. A. Vinařického Kores
pondence a spisy pamětní 3 (Vinařickému z 1854 
a 1859; 1914, ed. V. O. Slavík). ■

LITERATURA: ■ nekrology: an., Květy 1871, s. 
103; an., NL 22. 3. 1871 ■; A. Rybička: Dodatky 
a opravy... K biografii Jos. Schöna, ČČM 1880; an.: 
Stoleté památce Bezděkově, Hlas národa 28. 12. 
1888; J. V. Šimák: Příspěvek k listáři J. K. Tyla (1 do
pis adresovaný F. R. B.), ČNM 1931.

mo

František Rudolf Bezděka
* 29. 12. 1788 Březnice
† 19. 3. 1871 Písek

Regionální historik, autor původní a přeložené poe
zie a prózy.

Otec Antonín, řezník, matka Anna, roz. Hra
chová. 1803 začal F. R. B. studovat gymnázium 
v Písku, od 1807 filozofii v Praze, od 1809 teo
logii (v Praze navštěvoval také J. Nejedlého 
přednášky o češtině), na podzim 1811 vstoupil 
do semináře v Českých Budějovicích (učil tam 
1811 a 1812 češtině), 15. 8. 1812 byl vysvěcen 
na kněze. Byl kaplanem v Blatné, 1819 byl 
ustanoven katechetou a učitelem řečtiny na 
gymnáziu v Písku; učil též češtině, jeho žákem 
byl mj. J. P. Koubek. Do penze odešel B. v říj
nu 1851,1853 byl jmenován čestným občanem 
Písku, 1855 konzervátorem pro kraj Písecký.

V době svého kaplanování publikoval ne
mnoho básní: poezii náboženskou, společen
skou, příležitostnou, překlady z Ch. F. Geller- 
ta, Th. Körnera, F. Schillera. Ojediněle uveřej
ňoval beletristické příspěvky (hlavně překlady 
drobnějších próz) i později, kdy se již převáž
ně věnoval zpracování dějin Písku. Materiál 
k nim publikoval časopisecky (zčásti s Josefem 
Schönem), jazykové výpisky z archívních do
kumentů poskytl Jungmannovi pro Slovník, 
nedokončené Paměti písecké zůstaly v rukopi
se. Ž 1855 je jeho rukopisná autobiografie, 
psaná německy.

PŘÍSPĚVKY m. Čes. včela (od 1834); Horymír (Pří
bram); Posel z Prahy; Poutník od Otavy (od 1858); 
Prvotiny pěkných umění (1816—17); Rozličnosti 

František Seraf. Bezděka
* 7. 4. 1798 Březnice
† 1. 11. 1864 Praha

Vydavatel bible a památek staré české literatury.

Od 1813 studoval na gymnáziu v Písku (pod
porován prof. A. Uhlem), od 1818 filozofii 
v Praze (vliv Bolzanův a Titzův), od 1821 teo
logii v Praze, 1822 vstoupil do semináře. Na 
kněze byl vysvěcen 10. 8. 1825, stal se kapla
nem ve Zlonicích (u Slaného). Koncem 1828 
dostal chrlení krve, odešel do penze, od 1833 
bydlil ve Slaném. Od 1837 byl zaměstnán 
v univerzitní knihovně. Od 1850 byl členem 
KČSN, v 50. letech tam často přednášel. Pohř
ben byl na košířském hřbitově v Praze.

Zabýval se starou českou literaturou, hlavně 
její textovou kritikou, vydal bibli podle znění 
kralického (s úpravami), pod názvem Základo
vé moudrosti a opatrnosti vydal překlad vý
ňatků z antických autorů Řeči a naučení hlu
bokých mudrců, připisovaný J. Češkovi.

PŘÍSPĚVKY in: Lumír (1853). ■ KORESPON
DENCE: K. A, Vinařického Korespondence a spisy 
pamětní 3 (Vinařickému z 1851; 1914, ed. V. O. Sla
vík). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Základové moud
rosti a opatrnosti čili Pravidlo vezdejšího života... 
(1844, předml. P. J. Šafařík); Biblí svaté čili Písma 
svátého Starého i Nového zákona božího díl... 
(1862-65). ■ LITERATURA: ■ ref. Základové 
moudrosti a opatrnosti: J. E. Vocel, ČČM 1844, s.
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617; V. V. Tomek, Květy 1844, s. 348 a 356 ■; an: ne
krolog, Hlas 2. a 5. 11.1864; M. Nedvědová in J. Češ
ka: Řeči a naučení hlubokých mudrců (1982).

mo

Petr Bezpráv viz in Petr Bezruč

Petr Bezruč
* 15. 9. 1867 Opava
† 17. 2. 1958 Olomouc

Básník a prozaik, autor Slezských písní, sbírky, která 
monumentálními obrazy-symboly zobrazila sociální 
i národnostní útisk slezského lidu a vyjádřila jeho 
vzdor a protipanskou revoltu. V její básnické osno
vě se prudce střídá subjektivní výraz intimních vy
znání s objektivizujícími autostylizacemi v postavu 
barda slezského lidu a mstitele jeho poroby. Zrodilo 
se tak dílo, které opírajíc se o nejnovější postupy 
moderní české poezie na přelomu století vyslovilo 
s neobyčejnou naléhavostí své sociální poslání.

VI. jm. Vladimír Vašek. Byl nejstarší ze šesti 
dětí (z nich Ladislav, 1871 — 1949, pod pseud. 
Vít Šedivec sepsal třídílné rodové paměti 
Z kroniky rodu Bezručova, 1937, 38, 48) Anto
nína Vaška, profesora klasické a slovanské fi
lologie na německém opavském gymnáziu. 
Pro svůj radikální vlastenecký postoj byl otec 
1873 nucen odejít z Opavy do Brna. Zde pro
slul svým odvážným spisem proti pravosti 
RKZ a Zlomku Evangelia sv. Jana (zdá se, že 
negativní ohlas tohoto vystoupení uspíšil jeho 
smrt). Tam také 1873 začal B. chodit do první 
třídy cvičné školy při učitelském ústavu. Ani 
v Brně však rodina neztratila kontakt s rod
ným Slezskem: Háj u Opavy se stal místem 
pravidelných prázdninových pobytů dětí. Od 
1877 pokračoval B. ve studiu na brněnském 
Slovanském gymnáziu (mat. 1885). Přestože 

již návštěva gymnázia byla po smrti otce 1880 
spojena s mnoha rodinnými oběťmi, rozhodl 
se B. ke studiu klasické filologie na pražské fi- 
loz. fakultě. V Praze se zaujetím sledoval prů
běh rukopisných bojů v Athenaeu, v nichž prá
vem shledával zadostiučinění pro svého otce. 
Odtud se zřejmě datuje B. odpor k pražské 
vlastenčící společnosti i Jeho sympatie k rea
listům a jejich orgánu Čas, jehož redaktor J. 
Herben byl ostatně žákem B. otce na brněn
ském gymnáziu. K Praze však B. nepřilnul; 
stala se místem jeho tíživých krizí, které vyvr
cholily v šestém semestru (1888) zanecháním 
studia a návratem do Brna. B. k tomu vedly 
stále se horšící sociální poměry rodiny, nedo
statečná finanční podpora a snad i studijní po
tíže. Z celkové apatie ho v Brně vytrhovalo 
zaměstnání diurnisty stavebního úřadu při 
Zemském výboru i první literární pokusy 
v próze, které se zachovaly (Studie z Café Lus- 
tig, otištěné 1889 ve Švandovi dudákovi pod 
pseud. Ratiboř Suk). V dubnu 1889 dostal vyří
zení žádosti o místo poštovního praktikanta, 
v květnu 1891 složil zkoušku z poštovních 
předpisů a v říjnu byl jmenován poštovním 
asistentem s působištěm v Místku. Zde vedl 
mládenecký život, stýkal se jen s několika přá
teli, prožil tu i dvě lásky, k ženě hostinského 
Marii Sagonové a k mladé, umělecky založené 
Dodě Bezručové, které — právě tak jako poz
dější brněnská láska k Františce Tomkové — 
zanechaly trvalé stopy v jeho životě a našly 
přímý i nepřímý výraz v jeho básnickém díle. 
Především však z autopsie poznával život 
i přírodu těšínského Slezska a kraje pod Bes
kydami. V září 1893 Místek opustil, když byl 
na vlastní žádost přeložen k poštovnímu úřa
du Brno-město. V Brně v polovině 1898 one
mocněl prudce propuknuvší nervovou a plicní 
chorobou, která se s přestávkami vlekla až do 
podzimu 1902. B. se léčil střídavě v Kostelci na 
Hané a u bratra Ladislava v Ivančicích. V čer
vnu 1902 byl přeložen na brněnskou nádražní 
poštu, ale teprve na podzim se vrátil natrvalo 
do služby. — Propuknutí nemoci 1898 je vše
obecně uznáváno za významný mezník v B. ži
votě. Tehdy totiž padly dosavadní zábrany 
a B. se odhodlal — snad i z obavy z možné 
smrti — vystoupit na veřejnost jako básník. 
V průběhu let 1899 a 1900 zaslal šéfredaktoru 
Času J. Herbenovi pod pseud. Petr Bezruč vět
šinu básní, jež vytvořily základ jeho pozděj
ších Slezských písní. Herben je také ihned za-
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čal otiskovat v Beletristické příloze Času 
a pak v Besedách Času (od února 1899). Verše 
vyvolaly široký ohlas ve veřejnosti a také zá
jem o osobu neznámého autora. Indiskrecí N. 
Mrštíka došlo k prozrazení pseudonymu, úz
kostlivě tajeného i z existenčních důvodů. B. 
tehdy na několik měsíců přerušil korespon
denci s Herbenem a teprve v únoru 1900 mu 
zaslal další sérii veršů. Pak se tempo B. tvorby 
podstatně zpomalilo a další verše vycházely 
též pod novými pseudonymy Neznámý a Smil 
z Rolničky. Ne všechny také B. pojal do Slez
ských písní. Na Herbenovo opětné naléhání 
konečně B. souhlasil se souhrnným vydáním 
svých básní. První číslo Besed Času 1903 vyšlo 
s podtitulem Slezské číslo a obsahovalo jen B. 
verše. Ještě téhož roku pak následovalo jejich 
knižní vydání. 1909 vycházejí pak s titulem 
Slezské písně (dále: SP). Ani to však nebyl de
finitivní soubor. K veršům tzv. jádra, jež vzni
kalo na konci 19. století, přibývaly v nových 
vydáních další básně vzniklé v obou předchá
zejících obdobích i verše nové. Posledním, nej
větším rozšířením prošly SP 1928, a toto vydá
ní se také od 1963 stalo (na základě závěrů 
vědecké konference o textu sbírky v Opavě) 
východiskem pro všechna další čtenářská vy
dání. Tato edice totiž obsahuje relativně úplný 
soubor veršů, v němž se ještě jen v malé míře 
projevily básníkovy pozdní jazykově puristic
ké a jiné zásahy, které poté měly převážně jen 
mechanický charakter a které podstatně ovliv
nily podobu SP v dalších vydáních. — Obavy 
z existenčních důsledků prozrazení autora SP 
se ukázaly jako oprávněné za první světové 
války. 1915 upadl B. v podezření z autorství 
dvou proruských a protirakouských básní po- 
depsaných jeho iniciálami v pařížském časopi
se českých emigrantů L'Indépendance Tchě- 
que (autorem veršů byl J. Grmela). V září byl 
B. zatčen, obviněn z velezrady a vězněn ve 
Vídni a v Brně. Díky skvěle vypracovanému 
odbornému posudku vídeňského soukromého 
učence J. Karáska, z něhož jasně vyplynulo, že 
obě inkriminované básně jsou podvrhy, bylo 
koncem února 1916 řízení pro nedostatek dů
kazů zastaveno a B. propuštěn z vězení. Na 
brněnskou poštu se však mohl vrátit až v pře
vratových dnech 1918. Tehdy byl také jmeno
ván jejím přednostou, ale básník se nové funk
ce hned vzdal. 1928 odešel do výslužby a žil 
v ústraní na různých místech v Brně, v Kostel
ci na Hané, v Brance u Opavy a na Ostravici 

v Beskydech. 1939 přesídlil natrvalo do Kos
telce. 1945 byl jmenován národním umělcem. 
Pohřben byl 21. 2. 1958 v Opavě.

Slezské písně představují B. celoživotní dí
lo; k jádru veršů z konce 19. století přibývaly 
v průběhu času další, jednak z tohoto období, 
jednak novějšího data, jež vznikaly již za 
odlišných subjektivních i objektivních podmí
nek. Sbírka se tak stala svodem různorodých 
veršů: k revoltní společenské poezii jádra 
a k hořce intimním, zpovědním básním se po
stupně přiřazovaly melancholické verše rezig
nující na nerovný zápas i na naplnění osobní
ho štěstí, neosobní tragické balady se spole
čenskou, ale i milostnou motivací, popěvková 
ohlasová lyrika i publicistické verše politické, 
reagující na popřevratové události, zejména 
na rozdělení Těšínská, právě tak jako publicis
tické verše regionálně patriotické, hájící fale
šnou tradici jazykového „moravectví“. Všech
ny tyto složky spojuje v jednotu jedinečného 
díla básníkovo mnohostranné sepětí s rodným 
krajem, s jeho životními poměry i s jeho 
zvláštním postavením uprostřed národního 
celku i uprostřed širších mocenskopolitických 
a společenských vztahů za rakousko-uherské 
monarchie a ojediněle i za vznikající republi
ky. Prvním znakem této jednoty je tedy vyhra
něné krajově kmenové cítění autora. Jeho do
movem ve vlastním i symbolickém smyslu je 
opavské a těšínské Slezsko a kraj pod Besky
dami; všechno ostatní je cizina, zdroj útlaku 
a poroby, nebo alespoň — pokud jde o ostatní 
české prostředí — nezájmu a lhostejnosti, 
a v nejlepším případě jen platonických proje
vů solidarity. Autor v několika básních v os
trých protikladech vyhraňuje tuto regionální 
osobitost, a to jak ve vztahu k hrdým sedlá
kům úrodné Hané, k jiskřivě veselému životu 
moravských Slováků a k chudobě Horáčka 
s rozpadávajícími se panskými sídly, tak k roz
vinutému národnímu životu Čechů při Vltavě 
s jejich vlasteneckými slavnostmi a zábavami. 
Na pozadí těchto kontrastů vyrůstá pak obraz 
rodného kraje, a zase obraz skutečný a záro
veň i symbol, enkláva nejkrutějšího sociálního 
i národnostního útisku, v němž se setkávají 
nejvyšší představitelé moci rakouské monar
chie s cizáckými majiteli hutí, dolů a továren, 
germanizující vládní úředníci s odnárodňující- 
mi kněžími a učiteli. Útisk doléhá ze všech 
stran, bere na sebe nejrůznější formy, a dů
sledkem je bída, hlad a postupné odumírání
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celého kmene. Trýznivý pocit hořkosti a roz
trpčení se stává druhým jednotícím prvkem 
různých složek SP. Je v něm jak vědomí mar
nosti jakéhokoliv osamělého odporu, tak neo
chota k pasivnímu smíření; nakonec toto roz
trpčení vyúsťuje v zoufalý výbuch revolty, 
prudký a mstivý, bez hranic a zábran, jenž 
smete hutě i doly, pány i samotné mstitele. 
V tomto ať už revoltním, ať rezignujícím, ale 
v každém případě burcujícím gestu, a jedině 
v něm, opouští básník formu svědeckých 
a konfesijních výpovědí a promítá se do svých 
autostylizací; v nich jednak jako subjekt splý
vá s kolektivitou svého lidu — jako bezejmen
né my, jako horník a hutník zápasící o svou 
lidskou existenci a planoucí touhou po sprave
dlivé odplatě, jako beskydský horal i prostý 
oráč tištěný bídou —, jednak se přetvořuje 
v mnohostranný symbol revolty jako démo
nem stvořený věštec, jenž mstí svůj lid, jako 
jeho první a poslední pěvec, tvůrce mýtu o je
ho odporu proti bezpráví i krutém pádu a na
konec i jako příšerný fantom, v jehož fyziog
nomii se zračí všechna příkoří uštědřená jeho 
lidu a jenž tu zůstane po staletí jako „Ahasver 
svědomí Čechů“ a již „zašlého národa bard“. 
Na rozdíl od autostylizací však pocit zatrpk- 
losti není spjat jen s revoltním aktem. Prostu
puje básnický subjekt v rozličných časových 
obdobích a je neméně autentický v básníko
vých verších milostně intimních, ve zpověd
ních vzpomínkách na mládí i v reflexích o po
slání poezie, v tragických baladách i v nedůt
klivých verších publicistických. A jen v říd
kých osvobozujících chvílích vzniká B. poezie 
ohlasová, v níž ojediněle zasvítí i jiskra humo
ru; je příznačné, že nejjasněji tam, kde básník 
zabloudil na svých toulkách mimo svůj kraj 
(jižní Morava). Ve sbírce se sloučily tak proti- 
kladné postupy moderní české poezie, že bá
sníkovo dílo bylo dlouho považováno za osa
mocený, bludný balvan, za cosi, co všestranně 
vybočilo z rámce literatury. Svědecká doku- 
mentárnost se smyslem pro životně reálný 
a regionálně příznačný detail se odráží od 
symbolistických vizí plných mýtotvorné síly, 
zhuštěná baladičnost využívající náznaku 
a eliptičnosti nalézá svůj protějšek v patosu 
obžalobných a vzdorných autostylizací 
a v útočných pamfletických výpadech, prostá 
melancholie konfesijních veršů kontrastuje 
s monumentálními paralelismy, hyperbolicky 
z výr azňu jícími obrazy poroby a vzdoru, vý

sostná kultivovanost pracující běžně s reáliemi 
antického světa se střetává s drsně líčenou 
a ostře ohraničovanou regionalitou, stále zno
vu připomínanou i přemírou dialektismů, a ko
nečně půdorys písně s jejím pravidelným ryt
mem a refrénovitostí má svůj opačný pól 
v drhnoucí kakofonii nepravidelných daktyl- 
ských veršů a nezřídka i skřípajících lomených 
rýmů. Teprve postupně literární historie nalé
zala v této ojedinělosti souvislost s třemi hlav
ními básnickými proudy z přelomu století: se 
symbolismem, s macharovským realismem 
a s písňovými a pamfletickými útvary anar- 
chistické generace básníků Šrámka a Gellnera. 
Jestliže však dosud se tyto proudy projevovaly 
ve vzájemné konfrontaci a zdůrazňované pro- 
tikladnosti, pak ve SP došlo k jejich působivé
mu sloučení v jeden celek. Střídavá dominant- 
nost jednotlivých postupů ve sbírce pak výraz
ně přispívá k mnohostrannosti obrazu života 
podbeskydského lidu, k jeho básnické nevšed- 
nosti. Tak, jak se v průběhu času SP obohaco
valy a rozrůstaly, procházely za více než půl 
století své existence i bohatým životem vněj
ším. Už rok po svém prvním vydání vyšly 1910 
pro české krajany v USA v Chicagu a 1911 
rozšířeny znovu. Ve svízelných dobách posilo
valy doma i na zahraničních bojištích sociální 
cítění, jak o tom svědčí vydání pro české legio
náře na Rusi 1918 nebo české výbory vydané 
za druhé světové války v Anglii. — Vedle čet
ných překladů jednotlivých básní i menších 
celků do mnoha jazyků si zvláštní zmínku za
sluhuje německý výbor, který vyšel v době B. 
politické perzekuce za světové války 1916 
v Lipsku v překladu R. Fuchse a s předmluvou 
F. Werfla. Zatím se SP i doma staly jedním ze 
základů, o něž se opírá celá moderní česká po
ezie. Našly také řadu epigonů, jak o tom svěd
čí Sibiřské písně učitele a levicového legionáře 
na Rusi Františka Vladimíra Loňského (*29. 3. 
1989 Kostelec nad Černými lesy, † 1.12. 1979 
Hradec Králové), které pod pseudonymem Pe
tr Bezpráv vyšly 1919 cyklostylované ve Vla- 
divostoku a 1921 s předmluvou J. Kratochvíla 
v Praze; obsahují třicet básní ze života legio
nářů ocitajících se v kontroverzi s reakčním 
velením. — Mimo SP napsal B. velké množství 
veršů k nejrůznějším příležitostem, které zů
staly na okraji jeho díla, ale také verše sociální 
a životně účtující (Stužkonoska modrá), jež 
tvoří pandán k SP, verše kriticky reagující na 
poměry v novém státě i satiricky napadající
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jeho nešvary. Dále verše ohlasové, humorné 
i několik intimních básní, z nichž nejvýznam
nější je posmrtně vydaný cyklus Labutinka, 
jenž se váže k nenaplněné lásce k F. Tomkové. 
Různorodá je i B. próza, převážně povídková 
tvorba. Žánrová humorná kresba lidských ty
pů (Studie z Café Lustig) n ní stojí vedle sociál- 
někritických a satirických črt a vzpomínko
vých próz. Sporné zůstává autorství sbírky Bá
sně opus V., podepsané Pavlem Hrzánským, 
kterou v pozůstalosti S. Čecha objevil A. Bo
háč a o níž poprvé podal zprávu na B. Opavě 
1982. Jméno P. Hrzánský pokládá Boháč za 
pseudonym V. Vaška a sbírku za jeho ranou 
práci (viz rubr. LITERATURA).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Alter ego, B. Čermák, B. 
Šarek, H. Černý, Kuba Stopěruntík, Leo Charvát, 
Neznámý, Old (+ kresba ještěra), Petr Bezperák, 
Ratiboř Suk, Smil z Rolničky;***, B***. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: (verše ze Slezských písní včetně vyd. 
1928): Beletristická příloha Času, Besedy Času 
(1899 — 1906); Beskydské besedy (Raškovice, 1916); 
Černá země (1925); Českosl. republika (1922); Čes- 
kosl. deník (Olomouc, 1919); Ces. bibliofil (1910); 
Lid. noviny (1921 a 1927); Mor. slez, revue (1911); 
Mor. slez, deník (1927); Niva (1922); Ostravský de
ník (1903—04); Právo lidu (1903); — (ostatní pří
spěvky): Archa (1946); Besedy Času (1904); Beskyd
ské besedy (Raškovice, 1916); Bezručův kraj (1918); 
Bezručův lid (Místek, 1939); Bezručův textilák (Mís- 
tek, 1952); Bibliofil (1931); Botař (Holice, 1950); Bře- 
clavský kraj (1934); Červený květ (1957); Čes. slovo 
(od 1933); Českosl. armáda (1956); Českosl. demo
kracie (Ostrava, od 1946); Českosl. republika (1921); 
Českosl. deník (Olomouc, 1919); Čes. jih (Tábor, 
1939); Čin (1947); Čtvrtky (od 1934); Dar (1948); 
Den (1941); sb. Dík a pozdrav ]. Horovi k padesátce 
(1941); sb. Dík rozsévači české knihy (1952); Diko
braz (1957); Duch času (od 1929); Frýdecko-místec- 
ký kraj (1931); Haló noviny (1937); Haná (1940); 
Hlas (Jaroměř-Ostrava, od 1945); Hlasy z Hané 
(1941); kal. Horník (1958); Horymír (1941); Hořický 
obzor (od 1935); Host do domu (od 1954); Hostimil
(1946);  Hraničářská stráž (1934); sb. Hrozenkovské 
Javorníky (1931); Kalendář železničářů pro rok 
1942; Katalog B. výstavy v Prostějově (1937); Kata
log jubilejní výstavy J. Úprky v Praze (1931—32); 
Katalog jubilejní výstavy mor. slez. Pobeskydí 
(1926); Katalog výstavy P. B., věštec svého lidu 
(1952); Katalog výstavy života a díla P. B. v Olo
mouci (1952); Katolické noviny (1949); alm. Klas
(1947);  Kolo (1937); Kostnické jiskry (1942); Kultura 
(1957); Kultúrny život (1956); Lázeňský zpravodaj 
(Luhačovice, 1939); Legie (1937); Legionářská stráž 
(1937); Lid. demokracie (od 1948); Lid. kultura 
(1945); Lid. obroda (Brno, od 1948); Lid. noviny (od 

1898 a od 1951); Lit. noviny (1954); Lit. rozhledy 
(1928); Máj (1899); Masarykovou stopou (Hodonín,
1947) ; Merendní listy (1946); Mladá fronta (1947); 
Mor. orlice (od 1933); Mor. noviny (Brno, od 1927); 
Mor. slez, deník (od 1927); Mor. jih (Břeclav-Znoj- 
mo, 1947); Mor. večerník (Olomouc, 1938); Mor. vý
chod (Frenštát p. R., od 1935); Morgenzeitung 
(1937); Nár. listy (od 1925); Nár. noviny (Ostrava- 
Praha, 1938); Nár. obroda (Brno, 1947); Nár. osvo
bození (od 1947); Nár. politika (od 1928); Nár. práce 
(od 1927); Naše kniha (1928); Naše Valašsko (1929); 
Naše zájmy (Boskovice, 1937); Nasz Slezák (1932); 
Niva (od 1914); Nová politika (Brno-Olomouc, od
1948) ; Nová svoboda (Ostrava, od 1953); Nové slo
vo (Ostrava, 1947); Noviny frýdecké výstavy (1935); 
Noviny těšínské (1900); Nový den (Plzeň, 1947); No
vý lid (Brno, od 1927); Nový reklamní list (1928); 
Nový život (od 1953); Nymburské listy (1937); Obra
na lidu (od 1947); Obzor (1937); Opavský týdeník 
(1910); Ostravice (od 1893); Ostravský úderník
(1948);  Ostravský večerník (1935); Osvobozená ze
mě (1947); Osvobozený našinec (Olomouc, 1947); sb. 
Padesát poutí (1956); Palcát (Tábor, 1947); Pavilon 
města Místku na výstavě B. kraje ve Frýdku (1935); 
Pedagogický průvodce (1945); Pěšina (1934); sb. P. 
Bezručovi Místek (1947); Pionýrské noviny (1957); 
Polední deník (Ostrava, 1934); Poštovní úředník (od 
1935); Pozemní stavby (1953); Pozor (Olomouc-Os- 
trava, od 1903); Požární ochrana (1955); Práce (od
1946) ; Právo lidu (od 1934); Program oslav 85. naro
zenin P. B. ve Znojmě (1952); Radiožurnál (1932); 
Rok lidovýchovné práce v širším Ostravsku (1937 — 
38); Rovnost (od 1946); sb. Rozsévač české knihy 
(Kroměříž, 1947); Rudé právo (od 1948); Ruch 
(1925—27); Selské listy (1939); Sever a východ 
(1927); Slez, sborník (1947); sb. Slovácko Macharovi 
(1914); Slovo národa (od 1947); Snaha (1934); Sokol 
Praha II (1937); Sokolské noviny (Ostrava, 1935); 
Spoj (1954); Stráž lidu (Olomouc, 1947); Studentský 
časopis (1934); sb. Svatopluku Čechovi (1946); Svět 
práce (1950); Světozor (1927); Svoboda (Brno, od 
1933); Svobodná republika (Opava-Ostrava, od 
1930); Svob. noviny (od 1946); Svob. slovo (od
1947) ; Svobodný směr (Plzeň, 1947); Švanda dudák 
(1889 a 1924); Týdeník z Českomor. vysočiny (Pel
hřimov, 1941); Univerzita Karlova (1957); sb. Valaši 
bardu Beskyd (1948); sb. Valentin Držkovic 
1888-1948 (1948); Vatra (1937); Večer (1934); Ve
černí Praha (1955); Vedoucí pionýrů (1958); Věstník 
Matice opavské (1934); Vídeňský deník (1933); Vlas
ta (1958); Vlastivěd, věstník moravský (1945); Volné 
slovo (Olomouc, od 1945); Všem (Brno, 1928); Vý
tvarné umění (1953); kal. Zář (1947); Zeměděl. novi
ny (1953); Zprávy KVM Olomouc (1956); Zprávy 
NV pro okres a město Prostějov (1945); Zprávy 
Podpůrného svazu býv. čes. důstojníků (1941); Zdrá
vy společnosti P. B. (1946); Zvon (1940); Zďár 
(1941); Železničář (1957). ■ KNIŽNĚ. Vydání SP:
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Slezské číslo (BB 1903, usp. J. Herben, 31 básní); 
Slezské písně (BB 1909, 45 básní, mj. všechny verše 
SČ); Slezské písně. Dodatky (1909, 6 básní); Slezské 
písně (2. vyd. 1911, 56 básní; 3. vyd. 1911, 58 básní; 4. 
vyd. 1919, 61 básní; 5. vyd. 1920, 61 básní; 6. vyd. 
1920,64 básní; 7. vyd. 1927,68 básní, 8. vyd. červenec 
1928, 79 básní; 9. vyd. prosinec 1928, 79 básní). — 
Ostatní beletrie: Moravská zem a moravská řeč. Re
publika před sv. Petrem (P 1923); Stužkonoska mod
rá (B 1930); Z listů P. B. Janu Herbenovi (BB 1930, 
usp. M. Herbenová); Černá hodinka s P. B. (PP 
1931); Jižní Morava v písních P. B. (1933, usp. A. Ku- 
čík); Studie z Café Lustig (PP 1934); Novoroční gra
tulace 1924 — 1935 (BB 1935, usp. F. Trnková); Epita
fy a panychida (BB 1936, usp. A. Sůssová, s něm. 
překl. R. Fuchse); Paralipomena 1 (BB 1937, usp. P. 
Toman ml.); Verše (1937, usp. G. Erhart, zde i verše 
z Novoročních gratulací 1924—1935); Lolo a druho
vé (P 1937); Paralipomena 2 (BB 1938, usp. P. To
man ml.); Křivý úsměv ještěrský (PP 1942, usp. F. V. 
Pokorný); Novoroční pozdravy P. B. z let 
1936—1948 (BB 1947, usp. J. Glivický a V. Souček); 
Mláďátko (P 1948); Je nás šest (PP 1950, zde i Mlá
ďátko a Republika před sv. Petrem); Povídky ze ži
vota (1957, usp. D. Šajtar, zde všechny dříve uvádě
né prózy); Verše starého ještěra (1957, usp. D. Šaj- 
tar, zde i některé verše z Paralipomen 1 a 2); Nezná
mé verše P. B. (1957, usp. J. Dvořák); mimoto četné 
bibliofil. a j. tisky — viz rubr. BIBLIOGRAFIE; — 
posmrtně: Přátelům a nepřátelům (BB 1958, usp. J. 
Dvořák, O. Králík, V. Ficek; nejobsáhlejší soubor B. 
veršů mimo SP); Labutinka (BB 1961, usp. O. Krá
lík). — Textologické edice: Rukopisy P. B. z let 1899 
až 1900 (faksimile rkp., 1950, ed. O. Králík); Slezské 
písně podle rukopisů (1963, ed. O. Králík a V. Ficek); 
Slezské písně P. B. Historický vývoj textu (1967, ed.
O. Králík, V. Ficek, L. Pallas); Jen jedenkrát (edice 
SP podle zásilek J. Herbenovi, i vzáj. koresp., 1980, 
ed. V. Macura). — Ostatní práce: Jistebský či jisteb- 
nický (polemika, 1936); Poznámky moravského čte
náře k Pravidlům českého pravopisu z r. 1941 (pole
mika, 1942). — Výbory /Výbor básní P. B. (1940, usp. 
Kroužek Slezanů, Kdesi v Anglii); O P. B. a výbor ze 
Slezských písní (Londýn 1942, usp. R. Fuchs); Zpěvy 
o zemi slunečné (1947, usp. V. Stratil); Písně 
1899 — 1900 (1953, usp. O. Králík); Balady (1956, usp. 
M. Jurák); Básně z Hané (1956, usp. M. Jurák); Básně 
(1964, usp. M. Červenka a B. Štorek); Verše milostné 
(1967, usp. J. Rumler); mimoto bibliofil. a j. drobné 
soubory básní — viz rubr. BIBLIOGRAFIE. ■ KO
RESPONDENCE: V. Martínek: Druhá tvář P. B. 
Z korespondence P. B. S. Klírovi (z 1920—26), Roz
pravy Aventina 1927; J. M. Augusta: Z dopisů P. B. J. 
M. Augustovi (z 1919 — 28), Naše kniha 1928; A. Ku- 
čík: Historie jubilejního vydání Slezských písní (A. 
Kučíkovi z 1933-38), in P. B. 1937 (1938); D. Šajtar:
P. B. a slezská mládež (akad. spolku Odraz 1899 — 
1900), Listy PPB 1954; Listy P. B. V. Flajš- 

hansovi (z 1936 — 49, ed. M. Vieweghová-Zdráhalo- 
vá, 1957); I nejvíce znavená řeka jednou do moře 
dospěje přece... (S. Augustovi z 1943—51, usp. S. 
Augusta, b. d., 1958); P. B. píše nakladatelství 
(SNKLHU z 1953-57; 1959); L. Páleníček: Bezruč 
Švabinskému (z 1952 — 57), Lid. demokracie 27. 9. 
1959; P. Rákos: Dva dopisy P. B. prof. R. Szalatnai- 
mu (z 1938), Slavia 1959; L. Knězek: P. B. - Janko Je
senský (z 1940), SLit 1959; D. Šajtar: Vzájemná ko
respondence P. B. s H. Kvapilovou a J. Kvapilem (z 
1899—1947), Čas. Slez, muzea 1960; P. Pešta, V. Vá
lek: Z korespondence P. B. s A. Závodským (z 
1947 —57), SPFF Brno 1960; Bezruč—Machar (vzáj. 
koresp. z 1900—42, též kondolence vdově z 19. 3. 
1942, ed. J. Dvořák, 1961); P. Reiman: Dopisy P. B. R. 
Fuchsovi (z 1922 — 38), in Literární podobizny 
(1961); A. Závodský: Z korespondence P. B. s M. Še
belou (z 1955-56), SPFF Brno 1962; J. Polák: Co 
mně psal P. B. (z 1946—56), Listy PPB 1962; P. B. pí
še příteli z mládí (J. Kunzovi z 1881 —1932, ed. J. Ur- 
banec, 1963); Padesát dopisů P. B. našemu krajanu J. 
Marchovi (z 1941—54, ed. J. Skutil, 1963); F. Směja: 
Setkání s P. B. (F. Smějovi z 1930—39), Listy PPB 
1963; J. Urzidil: Bezruč — Johannesu Urzidilovi (z 
1926—37), Perspektivy, New York 1963; Adresát J. 
Mahen (vzáj. koresp. z 1931—37, ed. J. Hek a Š. Vla- 
šín, 1964); J. Sadílek: Korespondence P. B. F. Tom
kové (list ze zač. století a faksimile veršů), ČLit 1964; 
A. Závodský: Dopisy P. B. Z. Bárovi (z 1933-48), 
SPFF Brno 1964; Milý Tučňáku (K. Rackovi 
z 1911—52, ed. J. Skutil, 1964); B. listy příteli T. 
Strejciusovi a jeho rodině (z 1908—46, ed. J. Skutil,
1965) ; P. B. Julii Chovancové (z 1945—52, ed. J. Sku
til, 1965); L. Kuncíř a J. Urbanec: B. a Mrštíkové (V. 
Mrštíkovi z 1907 a vzáj. koresp. s A. Mrštíkem 
z 1912—22), Literárněvědný sborník PPB 1966; Jak 
nám psal P. B. (SPN z 1946-57, ed. B. Balajka,
1966) ; Prameny a dokumenty k B. životu a dílu (rod. 
Losíkově z 1918 — 52 a dalším 8 adresátům 
z 1938—54, usp. J. Skutil, 1966); Š. Vlašín a J. Hek 
(Hájek): Korespondence P. B. a M. Hýska z let 
1926—32, Sborník NM 1967; Z korespondence 
o Slezských písních. Bezruč—Duša-Klír—Konů- 
pek (též vzáj. koresp. P. B.—F. Duša z 1928—45, ed.
A. Sivek, 1967); Slezské písně v korespondenci 
1898-1918 (s J. Herbenem z 1899-1927, s H. Kva
pilovou, J. Kvapilem, J. R. Vilímkem, Akad. spolkem 
Odra, J. S. Macharem, A. Mackem, M. Gabrlíkovou, 
Hlasy z Hané, J. Kabelíkem, A. Pírkem, F. Trnko
vou-Pírkovou, L. Losíkem, V. Martínkem, L. Janáč
kem, V. Preissigem z 1907 — 38, F. X. Šaldou, T. G. 
Masarykem, J. Stránským J. Máchalem, M. Jiránkem,
B. Foustkou, K. Wolffem, L. Vaškem, O. Vaškem, A. 
Vaškem, H. Vaškovou, O. Vaškovou, V. Mrštíkem, 
A. Mrštíkem, V. Šlechtou, J. Kunzem, G. Valchařem, 
A. Páralem, D. Bezručovou-Demlovou a F. Tomko
vou; ed. J. Dvořák, 1967); Jižní Morava a P. B. 
1867 —1967 (5 adresátům z 1936—57, usp. J. Skutil,
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1967) ; A. Sivek: Vteřiny s ním (A. Sivkovi 
z 1955—56), Červený květ 1967; A. Sivek: Z kore
spondence P. B. (s Klubem čs. turistů z 1924—47), 
Těšínsko 1967; J. Procházka: P. B. Matici místecké 
a jejímu gymnáziu (z 1945—53), Těšínsko 1967; L. 
N. Zvěřina: Setkání s básníkem (L. N. Zvěřinoví 
z 1916—17), LitN 1967; M. Strouhal: Neznámý 
poutník (J. Koudelákovi, G. Frištenskému, E. Stokla- 
sovi, V. Stratilovi a dalším 11 adresátům z 1919 —57;
1968) ; P. B. A. F. Stehlíkovi (z 1952-57, ed. V. Gro- 
lich, 1968); P. B. - V. Martínek (z 1912-57, ed. A. 
Závodský, 1969); J. Urbanec: Vzájemná kores
pondence V. Vaška a D. Bezručové-Demlové (z 
1906-53), in Mladá léta P. B. 1867-1903 (1969); 
-Zík- (J. Zelík): Dva dopisy P. B. (A. E. Vaškovi 
z 1944 a J. Skotákovi z 1954), Vlastivěd, zprávy 
z Adamova a okolí 1971; P. Pešta, Š. Vlašín: Spiso
vatelé F. Trávničkovi (vzáj. koresp. z 1936—49), 
Sborník NM 1972; J. Skutil: P. B. a L. Janáček K. El- 
gartu Sokolovi (z 1925—29) + P. B. O. Vičarovi (z 
1910—57), obojí Vlastivědná ročenka Okr. archívu 
v Blansku 1974; P. Marek: Ke stykům J. Vaci s P. B. 
(z 1940-48), Listy PPB 1974; J. Skutil: P. B. naklada
teli F. V. Pokornému (z 1913—41) 4- Literární mate
riál k P. B. a J. Wanklovi (F. V. Pokornému 
z 1942—54), obojí Vlastivědná ročenka Okr. archívu 
v Blansku 1975; J. Dvořák: Z korespondence L. Što- 
11a P. B. (L. Štollovi z 1950-55), ČLit 1977; P. B. 
a textiláci (redakci čas. Bezručův textilák 
z 1951 — 55, Frýdek-Místek 1977); B. Štorek: Listy P. 
B. J. Herbenovi (z 1898—1930), Čas. Mor. muzea 
v Brně 1978; J. Hek a Š. Vlašín: Vzácný pane profe
sore ... (M. Hýskovi z 1933-40), S. Bartůšková: Spo
lečný zájem: příroda (J. Tomečkovi z 1945—48), P. 
Marek: Dopisy do kraje pod Jedovou (S. Krejčímu 
z 1940—48), P. Marek: P. B. a Prostějov (J. Glivické- 
mu z 1938—50), vše in Frygickou čapku mám (1978); 
mimoto řada jednotí, dopisů a citací v novinách, ča
sopisech a příležit. tiscích. I

BIBLIOGRAFIE: V. Ficek, A. Kučík: Bibliogra
fie P. B. 1. Dílo (1953), 2. Literatura o životě a díle 
(1958); V. F. (Ficek): Bezručiana k dvojímu výročí, 
SISb 1969. ■ LITERATURA: G. R. Opočenský: P. B. 
(1908) 4- P. B. Sociální struna básní B. (b. d., 1909); 
V. Martínek: Básnické dílo P. B. (b. d., 1909); J. Von
dráček: Poezie P. B. (1913); V. Martínek: P. B. (1917, 
2. vyd. 1924 obs. též oddíl veršů nepojatých do SP); 
sb. Slezský letáček (1917); A. Adamus: Po stopách 
Slezských písní P. B. (1927); Ad. Veselý: P. B., básník 
a člověk (1927); J. V. Sedlák: P. B. (1931); A. Cronia: 
P. B. (Řím 1932); M. Hýsek: Tři kapitoly o P. B. 
(1934); K. Rektorisová: B. verš (1935); F. Frýdecký: 
Pseudobezruč (1935) 4- Dílo P. B. (1936); H. Bulím 
P. B. velezrádce (1936); sb. Kniha vzpomínek na P. 
B. a jeho dílo (1937, usp. V. Šmidt); Z. Bár: O P. B. 
(1937); R. Fuchs: P. B. — básník proti své vůli (1937); 
F. Sekanina: P. B. (1937, 2. vyd. 1947 s tit. Pohádka 
o B., jeho rodu, osobnosti a díle); K. Rektorisová: B. 

básnická řeč (1937); J. Nováček: P. B. a čeští bibliofi- 
lové (1937, s cit. dop. P. B. V. Preissigovi); A. C. Nor: 
P. B. (1937); V. Šedivec: Z kroniky rodu Bezručova 1. 
(1937), 2. (1938), 3. (Zrod SP, 1948); I. Herben: Zro
zení básníkovo (1937) 4- Zrození básníka (1938, 
s cit. z dop. P. B. J. Herbenovi); sb. Bezručův hlas 
(1940, red. J. Kratochvíl, D. M. Pavlíček a J. Šíma); Z. 
Bár: O P. B. (1945); J. Hrabák: P. B. a jeho doba 
(1947); K. Rektorisová: Národní umělec P. B. (1947); 
Pět studií o P. B. (1947, usp. O. Králík a K. Horálek, 
studie J. L. Fischer, J. Š. Kvapil, O. Králík, K. Horá
lek, J. Bělič); J. Janů: P. B. (1947); Ad. Veselý: P. B. 
(1947); F. Trávníček: Lidská tvář P. B. (1947); M. Ru- 
sinský: Bard prvý z Beskyd (1947) 4- Porobeného 
národa bard (1947); A. Kučík: Po stopách předků P. 
B. (1947); F. Horečka: Ohnivý květ (1947); A.*Závod- 
ský: P. B. (1947) 4- Studie o P. B. (1947); L. N. Zvěři
na: P. B. (1947); V. Zmeškal: P. B. a Lužice (1947, zde 
též koresp. M. Nowakovi, J. Pátovi a V. Zmeškalo- 
vi); J. Koudelák: P. B. na Hané (1947); L. Losíková: 
P. B. na Hané (1947); J. L. Krejčí: Opuštěný dům 
(1947); Bezručův sborník (1947, red. K. Černohorský 
a B. Sobotík); P. Bezručovi Slezský sborník (1947, 
usp. B. Sobotík s V. Fickem a A. Turkem); Vzpomín
ky na P. B. (1947, usp. slimák [kresba] hanácký 
a spol.); E. E. Kisch: Den s P. B. (1949); F. Buriánek: 
P. B. (1952); Slezský sborník P. Bezručovi (1953, usp. 
D. Šajtar); D. Šajtar: Prameny Slezských písní 
(1954); A. Sivek: B. Stužkonoska modrá (1954); F. 
Buriánek: Bezruč, Toman, Gellner, Šrámek (1955) 4- 
P. B. (1957); O. Králík: Kapitoly o Slezských písních 
(1957); sb. Památník P. B. (1957, usp. D. Šajtar); B. 
Pračka, O. Králík, J. Dvořák: B. proces 1915-1918 
(1962, 2. přeprac. vyd. 1964); O. Králík: Text Slez
ských písní (1963); J. Vochala: Místecký pobyt V. 
Vaška 1891 -1893 a jeho přerod v P. B. (1963); Kon
ference o textu Slezských písní v Opavě 10. a 11. září 
1963 (1964); Bezručiana 1967 (1967, usp. V. Justl a J. 
Opelík); A. Závodský: Zora básníkova života (1967); 
sb. P. B. 1867-1967 (1967); L. Dlouhý: B. Kyjov 
(1968); J. Urbanec: Mladá léta P. B. Život a dílo 
1867 — 1903 (1969); J. Štindlová a kol.: Konkordan- 
ční a frekvenční index k Slezským písním P. B. 
(1969); V. Ficek: Antonín Vašek a P. B. (1969); J. Sla- 
vický: P. B. a ženy (1969); sb. Znali jsme P. B. (1970, 
usp. B. Marek); sb. Vzpomínky na P. B. (1974); A. 
Závodský: V blízkosti básníka (1977, kniha rozpra
covává některé autorovy studie, jež proto neuvádí
me); J. Polák: P. B. (1977); O. Králík, V. Ficek: Kapi
toly o P. B. (1978); sb. Frygickou čapku mám (1978, 
usp. P. Marek); J. Dvořák: Bezručovské studie 
(1982); mimoto četné bibliofil. a přílež. tisky, pamět
ní listy, katalogy výstav aj. — viz rubr. BIBLIO
GRAFIE. ■ bp. (V. Prásek): Slezské inteligenci do
morodé, Opavský týdeník 17. 6. 1899; -aa- (A. Ota- 
hal): P. B., Opavský týdeník 8. 7. 1899; A. Kubiš: 
Písně P. B., Noviny těšínské 15. 7., 5. 8., 12. 8. 1899; 
Éda (A. E. Vašek): P. B., Opavský týdeník 1. a 14. 3.
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1903; Prokop z Bohutína (O. Wagner): Slezsko 
v písni P. B., Slez, věstník 1903; an.: Poezie P. B., Čas 
1903; Š. (F. Šrámek): Slezské číslo, Stráž lidu 27. 3. 
1903; J. Mahen: Slezské číslo, Moderní život 1903; J. 
Karásek: P. B., in Impresionisté a ironikové (1903); 
E. Sokol: Z nové poezie, Rozhledy 1903; V. Dyk: 
Nová česká poezie, Moderní revue 1903; A. Novák: 
Slezské číslo. Verše P. B., Čes. revue 1903; V. Dyk: 
Sociální poezie, Přehled 1904; K. Wenig: Daktylský 
rytmus v básních B., LF 1905; E. Sokol: Cestou od 
pólu k pólu, MS1R 1907; F. X. Šalda: Literární cen
tralizace, Novina 1908 → KP 7 (1953); V. Dyk: Feje
ton o bardech, Lumír 1909; M. Jiránek: Slezské pís
ně, Volné směry 1910; A. Drtil: Osobnost pěvce 
Slezských písní, Rozhled 1910; V. Martínek: P. B., 
Novina 1910; Ant. Veselý: Bard, Čes. revue 1911; V. 
Martínek: In margine nového vydání Slezských pís
ní, Novina 1912 + P. B. padesátníkem, Ostravský 
deník 15. 9. 1917 + B. básně, Mor. slez, sborník 
1917; V. Dyk: P. B., Čs. demokracie 14. 9. 1917; A. 
Novák: P. B., Národ 1917; L. N. Zvěřina: P. B., Kmen 
1917 + P. B. 50 let, Topičův sborník 1917; J. Kunz in 
Za černožlutou oponou (6. kap. o věznění P. B. za 
války, 1921); Z (J. Zubatý): Posudky a zprávy, NŘ 
1924; J. Fučík: P. B. šedesátníkem, Kmen 1927; J. 
Hora: Šedesát let P. B., Lit. rozhledy 1927 → Poezie 
a život (1959) + P. B. a jeho sociální poezie, RP 15. 
9. 1927; A. Novák: P. B., LidN 15. 9. 1927; Č. (K. Ča
pek): P. B., LidN 15. 9. 1927 → Ratolest a vavřín 
(1947); J. Vodák: Bard prvý z Beskyd co promluvil, 
Čes. slovo 15. 9. 1927; F. Götz: P. B., NO 15. 8. 1927; 
L. N. Zvěřina: P. B., Kmen 1927; J. M. Augusta: P. B., 
Lumír 1927; K. Polák: B. a Heine, ČMF 1929; Ant. 
Procházka: Havlíčkovy a jiné ohlasy v poezii P. B., 
ČMM 1929; J. Kunz in Kus českého života (1929); F. 
X. Šalda: ref. Stužkonoska modrá, ŠZáp 1930/31; F. 
Götz: K pětašedesátinám P. B., NO 15. 9. 1932; J. V. 
Sedlák: Epiteton u P. B., NŘ 1933; K. Čapek: Ham- 
sunova samota, LidN 17. 2. 1934; F. X. Šalda: O bá
snické autostylizaci, zvláště u B., SaS 1935 → Studie 
literárně historické a kritické (1937); J. Mukařovský: 
Roztříštěný B. verš, SaS 1935; J. Herben in Kniha 
vzpomínek (1935); E. Hofman: P. B. und die Antike, 
Zeitschrift fůr slavische Philologie 1936; J. Pátá: B. 
báseň Kdo na moje místo ve slovanských překla
dech, ČMF 1937; F. M. Hradil: P. B. a česká hudební 
tvořivost, SISb 1937; J. Hora: P. B., tvůrce sociálního 
a kmenového mýtu, Hovory o knihách 1937; J. Vo
dák: Věštec z poroby vyrostlý, Čes. slovo 15. 9.1937; 
A. Novák: B. a české básnictví, LidN 15. 9. 1937; F. 
Trávníček: B. básnická mluva, LidN 15. 9. 1937; bv 
(B. Václavek): O P. B., Mor. večerník 12. 9. 1937 → 
Literární studie a podobizny (1962); A. M. Píša: P. B. 
se dožívá sedmdesáti let, PL 15. 9. 1937; J. Rybák: 
Sedmdesátka P. B., RP 1937 → Doba a umění 
(1961); V. Martínek: Národní význam P. B., Mor. 
slez, deník 15. 9. 1937 + P. B., SISb 1937; V. Mázlo- 
vá: Příspěvek ke zvukovému rozboru B. poezie, NŘ 

1947; K. Rektorisová: Básník a jeho mateřština, NŘ 
1947; J. Závada: Rytmická zákonitost Slezských pís
ní, Kytice 1947; gr. (A. Grund): O P. B., LF 1947; E. 
Stoklas: Poznámky bezručovské, SISb 1947; Jar. 
Svoboda: Ohlas B. díla ve výtvarném umění, SISb 
1947; K. Polák: Masaryk a B., PL 14. 9. 1947; A. M. 
Píša: Poznámky, PL 14. 9. 1947; O. Králík: Chrono
logie a text Slezských písní, SaS 1948 + K historii 
Slezských písní, SISb 1948; A. Závodský: K psycho
logii B. tvorby, LF 1948; D. Šajtar: B. u Saldy, SISb 
1950; V. Martínek: Živý B., SISb 1952; Jar. Svoboda: 
B. a umělecká kultura jeho doby, SISb 1952; A. Zá
vodský: Realismus Bezručovy poezie, SISb 1952; D. 
Šajtar: B. poezie posledních let, SISb 1952; M. Pišút: 
Triumf P. B., Katalog výstavy P. B., věštec svého lidu 
(1952); K. Resler: P. B. a E. A. Poe, SISb 1952; O. 
Králík: Ještě jednou k historii Slezských písní, SISb 
1953; J. Procházka: Dva pěvci svého zpod Beskydu 
lidu, Valašsko 1953 + L. Janáček a P. B., Valašsko 
1954; O. Králík: Tvůrčí proces u K. H. Máchy a P. B., 
SISb 1954; D. Šajtar: B. působení na proletářskou li
teraturu, SISb 1954 + Ohlas B. díla před první svě
tovou válkou, SISb 1955 + Příspěvek k poznání li
dovosti B. poezie, Radostná země 1955; J. Marchio- 
ri: Barevná adjektiva v básnickém díle P. B., SISb 
1955; O. Králík: Problémy bádání o Slezských pís
ních, SISb 1957; M. Ivanov: Prózy P. B., in P. B.: Po
vídky ze života (1957); J. Pleskot: P. B. a moravské 
Slovácko, SISb 1957; A. P. Solovjova: P. B. i jego 
Slezskije pesni, sb. Litěratura slavjanskich narodov 
(Moskva 1957); D. Šajtar: B. prózy, SISb 1957 + 
Ohlas B. díla, in Pět studií ve znamení P. B. (1958); 
M. Ivanov: O P. B., in Historie skoro detektivní 
(1961); O. Králík: B. Labutinka, in P. B.: Labutinka 
(1961) + K funkci vlastního jména v tvorbě P. B., 
AUC Praha, Philologica, 1962; V. Závada: Poezie P. 
B., in P. B.: Básně (1964); J. Opelík: Kompozice Slez
ských-písní, SISb 1964; F. Vodička: Identita Slez
ských písní, ČLit 1965; J. Dolanský: Ševčenko a P. B., 
in Sborník ševčenkovský (1965); J. Polák: Slezské 
písně jako dílo syntézy, Listy PPB 1965 + Morav
ská a brněnská inspirace Slezských písní, Čas. Slez, 
muzea 1966; M. Červenka, B. Štorek: Slezské písně 
jako problém textologický a ediční, Literárněvědný 
sborník PPB (1966); O. Králík: Trápení se Smilem 
z Rolničky, SISb 1966 + Příspěvek k historii textu 
Slezských písní, SISb 1966 + P. B., F. X. Šalda. Dvě 
jubilea, Červený květ 1967 + Slezské písně a jejich 
vývoj, in O. Králík, V. Ficek, L. Pallas: Slezské písně 
P. B. Historický vývoj textu (1967); S. Utěšený: Laš- 
ský nářeční slovník ve Slezských písních, NŘ 1967; 
F. Buriánek: Poznané a nepoznané tajemství B. díla, 
Impuls 1967 → O české literatuře našeho věku 
(1972); E. Stehlíková: Pohled z jiného úhlu (o vlivu 
antiky na B.), Impuls 1967; ■ diskuse: O. Králík: Ero
tická inspirace Slezských písní (polemika s J. Opelí- 
kem in Bezručiana 1967), Plamen 1967 + Lásky 
a básně, Plamen 1968 + Nešťastná láska P. B., Čer-
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vený květ 1968; J. Opelík: Milenky jsou na obtíž, 
Plamen 1968; F. Buriánek: Nová bezručiana aneb 
Erotika v poezii, Impuls 1968; A. Závodský: Fakta 
proti kombinacím, Impuls 1968; k tomu: O. Králík: 
Milostná tragédie B. na pokračování + Místo pole
miky pár otázek prof. Závodskému; A. Závodský: 
Tanec mezi vejci aneb fakta se vyvracejí těžko, vše 
Červený květ 1969 ■; F. Buriánek: Osamělý buřič, in 
Generace buřičů (1968) + K pražské kapitole B. ži
vota, sb. Univerzita Karlova k 100. výročí narození 
P. B. (1968); J. Hrabák: O charakter B. daktylu, Sla- 
viá 1968; J. Skutil: Onymie B. Slezských písní, Čas. 
Slez, muzea 1968; J. Urbanec: Bezručovské bádání 
do básníkovy smrti, Čas. Slez, muzea 1968; O. Krá
lík: Kanonický text Slezských písní, SISb 1968; ■ 
k tomu: M. Červenka a B. Štorek: O soudobý text 
Slezských písní, ČLit 1969; O. Králík: Kdo zatemňu
je situaci kolem textu Slezských písní?, SISb 1969 ■; 
J. Polák: P. B. a Ivan Krásko, Listy PPB 1968 + Po
jetí lidu, boje a revoluce ve Slezských písních, SPFF 
Brno 1969 + P. B. a literární směry, Čas. Slez, mu
zea 1969; L. Novák: Maryčka Ježíšková — Sagono- 
vá — Sedláčková v životě P. B., Listy PPB 1969 + 
P. B. poznán na Opavsku už o prázdninách roku 
1899, Těšínsko 1969 + Dodá Bezručová a V. Vašek 
= P. B., Těšínsko 1969; J. Urbanec: Literatura dva
cátých let u B., Čas. Slez, muzea 1970; A. P. Solovjo- 
va: Ruské překlady B. Slezských písní, Listy PPB 
1970; V. Macura: K typologii autostylizací v Slez
ských písních, ČLit 1972; ■ diskuse ke sbírce Pavla 
Hrzánského Básně opus V.: A. Závodský: Malé úva
hy k tématu P. B., Listy PPB 1972; M. Rusinský: Co 
bylo před B.; O. Králík: Neznámá tvorba P. B.? + 
Ještě poznámka k P. Hrzanskému; J. Svoboda: Bude 
objeven „mladý P. B.“?; A. Boháč: Pavel Hrzanský, 
Vladimír Vašek, P. B.?; A. Závodský: Psal je Vladi
mír Vašek?; F. Buriánek: Poznat Pavla Hrzánského 
a nezapomenout na P. B., vše in Ostravský kult, 
zpravodaj 1972 a 1973; A. Boháč: Světlo do záhady 
P. B.?, Svět práce 1973; -r-: Kdo byl P. Hrzanský, 
Svob. slovo 23. 3. 1973; L. Pallas: Neznámé básně P. 
B.?, Těšínsko 1974; A. Boháč: P. Hrzánský, A. Vašek, 
P. B., in P. Hrzánský: Básně opus V. (1984) ■; O. 
Králík: Život P. B., Ostravský kult, zpravodaj 1973; 
J. Svoboda: Jeden B.?, in Tvorba a region (1974); J. 
Dolanský: P. B. a polská literatura, Slavia 1974; V. 
Macura: Společenský moment B. intimní poezie, 
ČLit 1975; F. Všetička: Kompozice B. Bernarda Žá- 
ra, SaS 1975; A. P. Solovjova: Poetika Slezskich pe- 
sen P. B., sb. Litěratura slavjanskich i balkanskich 
narodov konca 19—načala 20 vv. (Moskva 1976); V. 
Ficek: Z rodových tradic P. B., in Z rodného kraje 
(1977); B. Marek: P. B. — Vladimír Vašek v poštov
ních službách, Těšínsko 1978; F. Kopečný: Kdo pro
zradil identitu pseudonymu P. B.?, Štafeta 1979, č. 4; 
F. Všetička: Kompozice B. balady Maryčka Magdo- 
nova, Čes. Slez, muzea 1979; F. Buriánek: B. Slezské 
písně, in Z moderní české literatury (1980); J. Urba- 
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František Bíbl
* 13. 11. 1880 Pardubice
† 26. 6. 1932 Praha

Básník, překladatel z angličtiny a francouzštiny.

Vystudoval gymnázium ve Dvoře Králové n. 
Labem (mat. 1899) a právnickou fakultu v Pra
ze (abs. 1905); v období 1907 — 16 absolvoval 
ještě obory dějepis a zeměpis na filoz. fakultě, 
1914 složil státní zkoušku z účetnictví. 
1905—09 působil jako učitel v Studijním ústa
vu dr. E. Grégra, potom se živil jako soukromý 
učitel řečí a překladatel. Od 1912 byl zaměst
nán v Zemské statistické kanceláři, později ve 
Státním úřadu statistickém v různých funkcích, 
nakonec jako vrchní odborový rada; po válce 
se účastnil reparačních jednání v Paříži a Bu
dapešti. Blízký přítel J. Hořejšího. Pohřben byl 
v Novém Strašecí u Kladna, rodišti své ženy 
(ženat od 1929).

B. je dekadentní lyrik, který vyzrál k hlaváč- 
kovské melodičnosti. Překládal zejména velké 
anglické romantické básníky a francouzské 
symbolisty. Psal též články z oboru metapsy- 
chologie.

PSEUDONYMY: B. J. Hart, Hermor Lilia, Jan Hart. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času; Čes. svět (1929); 
Čin (1930); Host (1928); Kmen (1929); Lit. noviny; 
Lit. rozhledy; Lit. svět (1928); Moderní revue; Mo
derní život (1903); Most (1921); Topičův sborník; 
Tribuna (1926); Tvar; Země (1922). ■ KNIŽNĚ. Be
letrie (vesměs pseud. Hermor Lilia): Řádky (BB 
1917); Večery (BB 1924); Mysterion (BB 1927); Stíny 
(BB 1931). — Překlady: G. de Maupassant: Povídky 
o ženách (1910, s J. Vrchlickým; pseud. J. Hart); 
E. Zola: Lidská bestie (1911); P. Louýs: Leda. Byblis 
(1912, pseud. J. Hart); H. de Balzac: Lesk a bída kur- 
tizán (1912); J. Keats: Večer svaté Anežky (1912, 
pseud. Jan Hart) + Předvečer svaté Anežky (1923) 
+ Básně (1928); G. G. Byron: Giaur (1912, pseud.
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Jan Hart); T. Gautier: Noha mumie. Dýmka opia 
(1918, J. Hart); E.A.Poe: Zlatý chrobák (1918) + 
Ohnivý kůň (1919); Ozvěny (výbor z franc., angl. 
a něm. poezie, 1927, s jinými); A. Samain: Zahrada 
infantčina (1927); H. de Régnier: Scény v soumraku 
(1929). — Ostatní práce: Československá republika 
v číslech. Statistický přehled obyvatelstva (1926). 
Výbor: Verše tajného básníka (1982, pseud. Hermor 
Lilia; ed. I. Slavík). ■

LITERATURA: ■ ref. Mysterion: K. H. (Hikl), 
Naše doba 1926/27, s. 568; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 1927/28 ■; K. Staněk: ref. překl. J. Keats: Bá
sně, Čes. osvěta 1929/30; B. N.: ref. Stíny, Čin 
1930/31; ■ nekrology: djk, LidN 28. 6. 1932; p. (A. 
M. Píša), PL 28. 6. 1932 ■; I. Slavík: Výročí F. B., 
Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1980, č. 3 + in 
Verše tajného básníka (1982).

ah

ka k matce i k rodnému kraji stala se osou 
vzpomínek na dětství (Za groš kudla). V pozů
stalosti se zachovalo několik dokončených be
letristických rukopisů. ?

PŘÍSPĚVKY in: Lid. demokracie; Řád (od 1941). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Vítr a plášť (PP 1943); Jde za ná
mi věrolomník (R 1946); Za groš kudla (P pro ml., 
1947). ■

LITERATURA: F. Křelina in F. B.: Vítr a plášť 
(1943); ■ ref. Jde za námi věrolomník: K. Růžička, 
KM 1946; R. Č. (Černý), Akord 1946/47; Li (J. Lipov- 
ský), Mor. slez, osvěta 1946/47; Brk (F. Buriánek), 
Zeměd. noviny 20. 8. 1946 ■;■ ref. Za groš kudla: F. 
Tenčík, Blok 1947/48; JO (J. Ošmera), Mor. slez, 
osvěta 1947/48 ■.

sb

Bible Melantrichova, svatováclavská aj. 
viz in Kralická bible c

1890-1893

Pokrokový dělnický satirický a kritický časopis.

František Bíbus
* 24. 1. 1903 Ústí nad Orlicí
† 11. 8. 1966 Pardubice

Autor psychologických próz a zádumčivých vzpo
mínek.

Pocházel z rodiny továrního dělníka. Studoval 
na klasickém gymnáziu v Hradci Král. (mat. 
1923) a 1923—27 na právnické fakultě UK 
v Praze. Byl zaměstnán jako právník na Ředi
telství pošt a telegrafů v Bratislavě a od 1932 
v téže instituci v Pardubicích. Po náhlé smrti 
byl pohřben v Ústí n. Orlicí.

Povídkový cyklus Vítr a plášť nej podstatně
ji absorboval z české moderní katolické litera
tury spiritualistickou metaforiku a symbolis
mus, vizionářství, akcent na pokoru a etické 
principy lidského konání. Také hrdina románu 
Jde za námi věrolomník nalézá východisko 
v mravním imperativu při řešení konfliktu me
zi láskou a zodpovědností k rodině. Úcta a lás- 

Podtitul: Obrázkový list pro zábavu, satiru, sociální 
vědu a politiku. — Redaktoři: 1890 (roč. 1) F. Scha- 
ller; 1891 (roč. 2, č. 1-6) odp. red. K. Dědic; 1891 
(roč. 2, č. 7-23) F. Kacovský; 1892 (roč. 3, č. 1 -9) J. 
Krapka; 1892 (roč. 3, č. 10-11) F. Vrána; 1892-93 
(roč. 3, č. 12-17, roč. 4, č. 1 -4) J. Gabriel; 1893 (roč. 
4, č. 5 — 11) V. David; 1893 (roč. 4, č. 12, po konfiska
ci opravené jako č. 13—14) Ad. Procházka. — Vyda
vatelé: 1890 (roč. 1, č. 1-9) E. Kreibich; 1890-92 
(roč. 1, č. 10 - roč. 3, č. 11) F. Kacovský; 1892 (roč.
3, č. 12-13) J. Bartoš; 1892-93 (roč. 3, č. 14 - roč.
4, č. 3) F. Vrána (v roč. 3 u č. 14 navíc spoluvydavatel 
P. Vrba); 1893 (roč. 4, č. 5-14) J. Bartoš. Vesměs 
Praha, jen 1893 (roč. 4) poslední dvě čísla (13 a 14) 
České Budějovice. Po celou dobu vycházení se B. 
tiskl u J. B. Pichla v Praze. — Periodicita: 1890—93 
(roč. 1—4) dvakrát v měsíci; četné konfiskace a fi
nanční potíže způsobily nepravidelné vycházení i to, 
že některá čísla vůbec nevyšla, takže B. 1890 (roč. 1) 
vykazoval 13 čísel od května (č. 1 vyšlo 10. 5.) do 
prosince; 1891 (roč. 2) 23 čísel; 1892 (roč. 3) 17 čísel 
a 1893 (roč. 4) 14 čísel, vždy od ledna do prosince. 
Poté byl B. pro finanční potíže zastaven.

B. začal vycházet v době masového rozmachu
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dělnického hnutí a sociální demokracie. Podle 
redakčního prohlášení měl plnit potřebu stálé
ho politického obrázkového satirického listu, 
jenž by hájil zájmy dělnictva a jeho politické
ho hnutí a působil na široké kruhy pracujících., 
B. navázal na bojovou dělnickou satiru, jež se 
počala uplatňovat v dělnickém hnutí od 70. let 
(Sršeň, Budoucnost, Dělnické listy, Pochodeň 
aj.), a vedle Sborníku a Rašple, jež vydával 
v Brně Fr. Komprda, a plzeňských časopisů 
Žumbera a Satan se stal hlavním představite
lem dělnické satiry 90. let. Obsah časopisu 
obrážel aktuální sociální situaci dělnictva 
a politické úkoly a otázky pokrokového poli
tického hnutí. Odkrýval životní bídu a vykoři
sťování dělnictva, pranýřoval fabrikanty, bur
žoazii a měšťáckou politiku a tisk, útočil na 
státní politiku, na soudnictví a militarismus, 
obracel se proti církevnímu klerikalismu, ze
směšňoval plané vlastenčení, bojoval za so
ciální a občanská práva dělnictva.

Příspěvky mají většinou konkrétní a adres
nou povahu, promítají se v nich bezprostřední 
názory a nálady dělnictva a místní poměry. 
V B. převažují drobné formy veršované i pro
zaické — epigramy a příležitostné verše, dia
logické scénky, aforismy, „opravená přísloví“, 
parodie a kontrafaktury telegramů, seznamů, 
hesel, otčenáše, desatera, smluv, hádanek atp., 
i malé příběhy. Často se vyskytují i satirické 
útoky, jinotajně přenesené do poměrů afric
kých, čínských apod. Vedle humorné satiry 
přinášel Bič i kriticky laděné povídky a básně 
sociálního obsahu, agitační a oslavné básně, 
občas i sociální a politické úvahy a rozmanité 
zprávy z ciziny. — Většina příspěvků se obje
vovala pod šiframi a pseudonymy. Časopis se 
snažil získat dopisovatele a přispěvatele pří
mo z řad dělnictva. Mezi autory B. se nejčastě
ji objevovala jména Ch. J. Lva, J. Diviše, V. 
Davida (též jako překladatele), J. Krapky Ná
chodského, F. Cajthamla-Liberté, J. Voborské- 
ho, F. Bičovského, J. M. Zbirovského. Vychá
zely zde i překlady z cizí literatury (Tolstoj, 
Saltykov-Ščedrin, Žola, Béranger aj.). Pevnou 
součástí byly i kreslené karikatury; mezi při
spěvatele patřil i M. Aleš. Pro svůj obsah byl 
B. často stíhán konfiskacemi a neustále zápolil 
s finančními obtížemi.

LITERATURA: J. Petrmichl in sb. Bičem a rašplí 
(1959).
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* 26. 2. 1898 Slavětín u Loun
† 12. 11. 1951 Praha

Básník a prozaik; v obou literárních druzích se pro
jevil jako snový, citově zaujatý lyrik sugestivní 
obraznosti, jež tvořila dominantu ve všech stadiích 
jeho vývoje — v raném období proletářské poezie 
a poetismu, v surrealistické epizodě 30. let i v poli
ticky vyhraněném díle po druhé světové válce.

Otec K. B. byl zubním lékařem; za první svě
tové války působil jako vojenský lékař na ha
ličské frontě v Chelmu a 1916 tam spáchal 
v době rekonvalescence z tyfu sebevraždu. Po 
jeho smrti matka složila dentistické zkoušky 
a vedla dále ordinaci. Strýcem K. B. byl básník 
a právník A. Ráž, který pravidelně trávil své 
dovolené ve Slavětíně a lidsky i umělecky 
značně ovlivnil B. vývoj. Do školy začal B. 
chodit ve Slavětíně, od 1909 studoval na reálce 
v Lounech; v 5. třídě propadl z češtiny (1914), 
opakoval ji na reálce v Praze. 1916 nastoupil 
vojenskou službu a maturitu 1917 skládal jako 
jednoroční dobrovolník, který měl již za se- 
bou zkušenost z frontového zázemí v Haliči 
(Sambor). V témže roce po několikanedělním 
fingovaném léčení doma odešel na balkánskou 
frontu; byl zajat komity, příslušníky černohor
ského lidového protirakouského odboje, ze 
zajetí uprchl, léčil se v nemocnici v Sarajevu, 
odkud se vrátil domů po skončení války 
(1918), ohrožen tuberkulózou. 1921 složil do
plňovací maturitní zkoušku z latiny na praž
ském klasickém gymnáziu Na příkopě a začal 
studovat medicínu na lékařské fakultě UK. 
Navázal četná literární přátelství: vedle sta
rých vztahů se spolužákem z lounské reálky 
Karlem Konrádem zejména s J. Wolkrem. 
1922 vstoupil do KSČ, byl členem Literární 
skupiny (1921—24), z níž přešel do Děvětsilu, 
který mu byl bližší uměleckými snahami i ko
munistickou orientací. S Wolkrem pobyl 1922 
měsíc na léčení v Dalmácii (Baška); zde se se
známil s J. Mikšovskou, rovněž nemocnou tu
berkulózou (její smrt pak podnítila B. ke sbír
ce Zloděj z Bagdadu). 1925 navštívil Francii, 
1931 se oženil s Marií Bulovovou (nar. 1909; 
pod jménem M. Bieblová vydala 1974 básnic
kou sbírku Pianissimo), podnikl s ní svatební
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cestu do dnešního Alžírská a Tunisu, 1932 
a 1937 navštívil znovu Dalmácii. Nej význam
nější pro jeho dílo byla cesta na Cejlon, Suma
tru a Jávu (1926—27), která inspirovala sbírku 
S lodí, jež dováží čaj a kávu i četné reportáže 
a zanechala stopu téměř ve všech básníkových 
knížkách. V 30. letech žil B. v Lounech, kde 
pomáhal matce v ordinaci jako zubní technik, 
a v Praze; od 1931 poslouchal po několik se
mestrů přednášky na filoz. fakultě, 1932 se zú
častnil zájezdu spisovatelů na Mostecko a po
dílel se na společných akcích k podpoře hor
nické stávky. 1934 podepsal prohlášení usta
vující se surrealistické skupiny. Za druhé svě
tové války žil v Praze i na venkově (Běloves, 
Libníč); živil se mj. spoluprací s filmem. Po 
osvobození byl zaměstnán na ministerstvu in
formací, byl také členem Filmové rady. Od 
práce ho vzdalovala bolestivá nemoc (pan- 
kreatitis); za léčení v Karlových Varech (1949) 
ve velikém tvůrčím vzepětí vytvořil množství 
veršů, plánovaných původně do čtyř knížek, 
z nichž po kritickém zvážení zůstal jen oddíl 
v jediné B. poválečné sbírce Bez obav. Depre
se, které pramenily hlavně z nemoci, ho přive
dly nakonec k sebevraždě; pohřben byl do ro
dinné hrobky ve Slavětíně.

První B. sbírka (Písně souchotináře) zůstala 
v rukopise a jednotlivé verše z ní rozsety po 
studentských časopisech, v druhé (Cesta k li
dem) připojil B. 13 vybraných básní k veršům 
strýce A. Ráže. Stejně jako v dalších raných 
sbírkách (Věrný hlas, Zlom) z období proletář- 
ské poezie je tu B. ovlivněn Wolkrem. Ohlasy 
přímých válečných zážitků obestřené jemnou 
melancholií spojuje s dobově typickou senzua- 
listickou reakcí na válku: projevuje se básnic
kou spontánností a rozdychtěným smyslovým 
vnímáním, antropomorfizujícím okolní svět. 
Polidšťování a zdůvěrňování věcí vtiskuje kaž
dému B. tématu, intimní lyrice i sociální poezii 
s revolučním vyzněním, poetický ráz. Ve Zlo
mu k tomu přistupuje i pokus (v duchu dobo
vých názorů o větších možnostech epiky při 
vytváření revoluční poezie) přetvořit sociální 
žánr v rozvinutý příběh, který se však u B. 
opět skládá z jednotlivých navzájem ostře 
ohraničených scén. V následujících lyrických 
sbírkách, opouštějících už základnu proletář- 
ské poezie, se hlavním rysem B. veršů stává 
střídmě užívaný, o to však emotivně intenziv
nější, záměrně primitivně konstruovaný bás
nický obraz (metafora, hyperbola), jenž se čas

to osamostatňuje a zvláště v anekdoticky la
děných verších plní i funkci pointy. Zároveň 
dochází k plnému uvolnění fantazie, vtipu 
a básnické hry s významovou i zvukovou 
stránkou slova. Tyto rysy se zprvu uplatnily 
v odtragizované nénii za zemřelou milou Zlo
děj z Bagdadu, kde B. prostřednictvím naivně 
dětského vidění vyjádřil nevíru v existenci 
smrti, později pak prostupují celou takřka ne
měnnou tematickou rozlohu jeho poezie, sou
středěnou k prožitku války, sociálním moti
vům a intimním vztahům (Zlatými řetězy) Ná
vštěva ostrovů dnešní Indonézie a Srí Lanky 
způsobila, že poetistická záliba v exotičnosti 
dostala ve sbírce S lodí, jež dováží čaj a kávu 
reálné rozměry a naopak exotickým krajem 
básníkovy touhy se stal domov. Proměnu do
savadní tvorby i vyvrcholení B. poetistického 
období přináší apollinairovská skladba Nový 
Ikaros, podstatně uvolňující tematickou, kom
poziční i stylovou osnovu básně: bez přechodů 
se v ní střídají tragické polohy s anekdotičnos- 
tí poetistického vidění, vyjevování subjektiv
ních stavů se snovými vidinami, minulost s pří
tomností, eruptivní asociativní obraznost 
s prozaizujícími partiemi, lyrické prvky s epic- 
kými motivy. Z toku básníkova podvědomí se 
útržkovitě vynořují zážitky ze světové války 
i z cesty na Jávu, prostředí dětství a mládí, bá
sníkův intimní svět i jeho sociální zkušenost; 
polytematičností, obepínající celý B. přítomný 
i minulý život, je vysloven pocit melancholie 
a smutku, tíhy a pomíjivosti života, pozname
naného natrvalo válkou. Přechod od poetismu 
k surrealismu, provázený výrazným publikač
ním omezením a dokonce i několikaletým od
mlčením, zesílil snový ráz B. poezie, uvolnil 
kompozici básní a vedl k uplatnění podvědo
mých pochodů, při nichž dochází k fantaskním 
proměnám věcí a k prolínání různých tematic
kých rovin (Nebe, peklo, ráj) Zároveň se tu 
však v náznacích a ojediněle i přímo ohlašuje 
reakce na tragické události vedoucí k Mnicho
vu a k okupaci (Zrcadlo noci) Tuto tematiku 
pak B. pfně rozvinul v poslední své sbírce Bez 
obav, zahrnující verše z velmi plodného obdo
bí 1940—50; tato časová rozloha se také odra
zila v tematické osnově sbírky. Po reminiscen
cích na sociální poměry za první republiky 
a na básníkův pobyt na Jávě následují protina
cistické verše z okupace a panychidy za padlé 
v boji s fašismem, motivy z výstavby socialis
tické společnosti provázejí básnické manifesty
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namířené proti vulgarizaci principů poezie, ná
ladové verše z lázeňské léčby sousedí s verši 
na obranu míru a proti imperialismu. Hutná 
obrazná pojmenování, schopnost vytvářet 
prostřednictvím obrazného pojmenování os
tré napětí různorodých rovin, humor, jenž 
zpravidla přechází v ironii i v pamflet, vedly 
k vytvoření aktivní a mnohostranné politické 
poezie, která na začátku 50. let představovala 
— zejména tím, že nepopírala zkušenosti 
z avantgardní meziválečné tvorby, — jeden 
z nejvýznamnějších básnických projevů, namí
řený proti tehdejší schematické teorii i básnic
ké praxi (tak také chápali B. poezii tehdy začí
nající básníci, kteří se ve svých raných dílech 
spontánně hlásili k básníkovu příkladu). B. dílo 
doplňují náčrty veršů z pozůstalosti, svědčící 
zvláště o statečném vzdorování náporu těžké 
nemoci, lyrická próza Plancius, několik vzpo
mínkových črt, úvah o poezii i politických pro
jevů a surrealistická báseň v próze, balada 
Černá věž, zpracovaná jako filmové libreto.

PSEUDONYMY: Jiří Dörfler, K. Bava (Trn), Kon
stanty (Sršatec), K. Slavětínský (Cíl). ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Almanach lounského studentstva (1921); sb. Ani 
labuť ani Lůna (1936); Antologie protifašistických 
umělců (1936); Cíl (Louny, od 1919); Domov a svět 
(od 1927; reportáže z cesty na Jávu); alm. Fronta 
(1927); Host (od 1921); Hovory Sfinx (1929); Index 
(od 1933); Kmen (od 1926); Kvart (od 1945); Lid. no
viny (od 1927; reportáže z cesty na Jávu, od 1933 též 
verše); Listy pro umění a kritiku (1933); Lit. noviny 
(od 1930); Lit. rozhledy (od 1928); Lumír (od 1923); 
Nár. osvobození (od 1924; 1925 fejetony z Francie); 
Nový život (od 1949); Panoráma (1951); Plán (1929); 
Pramen (od 1924); Pravda (Plzeň, od 1924); Průboj 
(od 1921); Q (1926); ReD (od 1927); Rozpravy Aven- 
tina (od 1926); Rudé právo (od 1923); Sborník Lite
rární skupiny (1923); Sever a východ (od 1925); Srša
tec (od 1923); Studentská revue (od 1921); sb. 
Surrealismus (1936); sb. Surrealismus v únoru (1936); 
Svob. noviny (od 1945); Tribuna (od 1922); Trn (od
1924) ; Tvorba (od 1927^; Volné směry (1940); Zvěro- 
kruh (1930). I KNIŽNÉ. Beletrie: Cesta k lidem (BB 
1923, s A. Rážem); Věrný hlas (BB 1924, rozšiř, vyd.
1925) ; Zlom (BB 1925, rozšiř, vyd. 1928); Zloděj 
z Bagdadu (BB 1925); Zlatými řetězy (BB 1926); 
Modré stíny (BB 1926); S lodí, jež dováží čaj a kávu 
(BB 1927, zde též verše z Modrých stínů); Nový Ika
ros (B 1929); Nebe, peklo, ráj (BB 1930, rozšiř, vyd. 
1931); Plancius (P 1931); Zrcadlo noci (BB 1939); 
Bez obav (BB 1951); — posmrtně: Cesta na Jávu (PP 
1958). — Výbory: K zemi nás víže láska, hněv, hoře 
(1954, usp. Z. K. Slabý); Na druhé straně světa (1968, 
usp. J. Taufer); Manifesty (1973); Dej mi svůj prstý

nek (1976, z milostné lyriky, usp. J. Žáček); Básně 
(1979, usp. Z. Pešat). — Souborné vydání: Dílo K. B. 
(Čs. spisovatel, 1951—54, 5 sv., ed. Z. Slabý za red. 
spolupráce V. Nezvala, J. Taufra a K. Konráda; obs. 
i verše nepojaté do sbírek, verše z pozůstalosti 
a prózy). I KORESPONDENCE: Dopis K. B. re
dakci Nového života (z 1950), NŽ 1951; Listy dvou 
básníků (s J. Wolkrem z 1921—23 a Z. Wolkrovou 
z 1924—32, ed. J. Kuhndel a Z. Wolkrová, 1953); 
Z. K. Slabý: Přátelské dopisy K. B. (K. Konrádovi 
z 1949 — 51), NŽ 1956; Neznámé dopisy K. B. (V. 
Švarcovi, K. Konrádovi a J. Kloboučníkovi z 1951), 
LitN 1956; Z. Kalista: Z korespondence K. B. (Z. 
Kalistovi z 1921 -24), ČLit 1961; Z. K. Slabý: Básník 
s očima podivína (úryvky z dop. B. Broukovi, H. 
Kvapilové, H. Bieblové, J. Jandovi a M. Bieblové 
z 1942—44), Listy Klubu přátel poezie 1967; M. Vi- 
nařová: Dopisy K. B. K. Janskému (z 1927—30), Lit. 
archív 1978. ■ REDIGOVAL publikaci: Leták syn- 
tetismu (1925, s K. Hradcem a F. Kropáčkem); edici: 
Růžová zahrada (1930—31). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: In memoriam J. Wolkra (1924); A. Ráž: 
Básně (výbor, 1930). ■

LITERATURA: sb. Za K. B. (1952); K. Konrád: 
O K. B. (1952) → Epištoly a vavříny (1954); H. Bie- 
blová: Můj syn K. B. (1955); O. Bartoš: Lounsko 
v díle K. Konráda a K. B. (1960). ■ ■ ref. Cesta k li
dem: J. Hora, RP 21. 11. 1923 → Poezie a život 
(1959); A. M. Píša: Nový sešit veršů, Socialista 1923; 
B. Vlček, Cesta 1923/24; J. Krecar, Moderní revue 
1923, sv. 39, s. 99 ■;■ ref. Věrný hlas: F. Götz: Host 
1924 + Z české žně lyrické, Kritika 1924; A. M. Píša, 
Pramen 1924; A. Novák, Lumír 1924; B. Vlček, Cesta 
1924/25; F. Götz: Mladí básníci, NO 26., 27., 29. 3., 4. 
a 6. 4. 1924 ■;■ ref. Zlom: A. M. Píša, Pramen 1925 
→ Směry a cíle (1927); F. Götz, NO 22. 1. 1925; E. 
Urx, Mladé Slovensko 1925 → V prvních řadách 
(1962); A. Novák, LidN 29. 3. 1925; P. Fraenkl, Host 
1925; J. V. Sedlák, Kritika 1925 ■;■ ref. Zloděj 
z Bagdadu: F. X. Salda, Tvorba 1925 → KP 13 
(1963); A. M. Píša, Pramen 1925 → Směry a cíle 
(1927); F. Götz, NO 7. 5. 1925; A. N. (Novák), LidN 
28. 6. 1925; A. C. Nor: O kult slova, Sever a východ 
1925; P. Fraenkl, Host 1925; E Urx, Mladé Sloven
sko 1926 → V prvních řadách (1962) ■;■ ref. Zlatý
mi řetězy: F. X. Salda, Tvorba 1926 → KP 13 (1963); 
F. Götz, NO 6. 6. 1926; J. Hora, RP 13. 6. 1926; A. M. 
Píša, Host 1926 → Směry a cíle (1927) + PL 15. 8. 
1926 → Dvacátá léta (1969); E. A. Saudek: Nový 
symbolismus, Kmen 1926; P. Fraenkl, Čin 1926 ■; F. 
Götz in Jasnící se horizont (1926); F. X. Salda in 
O nejmladší poezii české (1928) → Studie z české li
teratury (1961); B. Václavek in Od umění k tvorbě 
(1928); ■ ref. S lodí, jež dováží čaj a kávu: J. Hora, 
LitN 1928 → Poezie a život (1959) 4- Kmen 1928; 
A. M. Píša, Host 1928 + PL 8.3.1928, obojí → Dva
cátá léta (1969); B. Václavek: Zkušenost generace, 
ReD 1928; F. Götz, Lit svět 1928, č. 10 + NO 4. 3.
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1928; P. Fraenkl, Naše doba 1928 + Rozpravy 
Aventina 1928 ref. Zlom, 2. přeprac. vyd.: B. 
Václavek, Index 1929, č. 5; J. Fučík, RP 26. 1. 1929; J. 
Hora, LitN 1929 → Poezie a život (1959) ■;■ ref. 
Nový Ikaros: F. X. Salda, ŠZáp 1928/29; B. Václa
vek, RP 7. 6. 1929; -a (J. Hora), LitN 1929 → Poezie 
a život (1959); F. Götz, Rozpravy Aventina 1929 → 
Básnický dnešek (1931); A. M. Píša, Host 1929 4- PL 
26. 5. 1929, obojí → Dvacátá léta (1969); A. Novák, 
LidN 25. 5. 1929; P. Fraenkl, Naše doba 1929 ■; M. 
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(ref. Zrcadlo noci), LidN 22. 4. 1940; V. Nezval: Do
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RP 29. 2. 1948; M. Sedloň: Cesta K. B. k bojovnému 
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11.1951; cl (G. Franci), Lid. demokracie 14.11.1951; 
V. Závada, LidN 15.11.1951; V. Běhounek, Práce 18. 
11. 1951; an., NŽ 1951, č. 12; Z. Smejkal, Rovnost 18. 
11. 1951; M. Pujmanová, Tvorba 1951; M. Sedloň, 
Svět v obrazech 1951, č. 48; Z. K. Slabý, Květy 195L 
č. 48 ■; V. Dostál: O české poezii v roce 1951, NŽ
1951 4- Boj K. B. o dnešní socialistickou poezii, 
LitN 1952, č. 16; Z. K. Slabý: Nebojte se satiry, NŽ
1952 4- Tři příspěvky k poznání K. B., NŽ 1953 + 
in K. B.: K zemi nás víže láska, hněv, hoře (1953); K. 
Konrád in Listy dvou básníků (1953), též in Pero
kresby (1953); V. Nezval in K. B.: Dílo 5 (1954); Z. K. 
Slabý in K. B.: Dílo 5 (1954); J. Taufer: Básník věrné
ho srdce a věrného hlasu, NŽ 1955; Z. K. Slabý: 
Úryvky z vlastního životopisu K. B., NŽ 1958 -I- in 
K. B.: Cesta na Jávu (1958); M. Tomčík: K. B., Kul- 
túrny život 1959, č. 32; K. Konrád: Za věrným hla
sem, Kultura 1961 → Nevzpomínky (1963) 4- in K. 
B.: S lodí, jež dováží čaj a kávu (1961); J. Opelík: K. 
B., Plamen 1961; Z. K. Slabý: Černé hodinky, sb. Vý
chodní Čechy (1961); J. Sixta: Ideový a umělecký vý
voj K. B., sb. Tři studie o moderní české literatuře 
(1962); Z. K. Slabý: Střelný prach mládí..., Zlatý 
máj 1963 4- K. B., Kult, polit, kalendář 1963 4- K. B. 
a Jáva (s úryvky z koresp.), Magazín Co vás zajímá 
1966; Z. Pešat: Apollinairovo Pásmo a dvě fáze čes
ké polytematické poezie (o Novém Ikarovi), sb. 
Struktura a smysl literárního díla (1966); J. Taufer in 
K. B.: Na druhé straně světa (1968) → Úděly a díla 
(1973) + Básník hlasu věrného, Lit. měsíčník 1973; 
M. Blahynka: Únorové výročí, ČLit 1973 4- Ikaros 
české poezie, RP 26. 2. 1973 4- Básník Února, Tvor
ba 1973 4- „Nebojím se tě, smrti“, Lit. měsíčník 1976; 
B. Matoušová: Chlapec K. B., Lid. demokracie 18. 3. 
1978; Z. Pešat in K. B.: Básně (1979); R. Mrázek: Ja- 
vánské motivy v životě a díle K. B., Nový Orient 
1979.
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Magda Bílá
* 21. 5. 1879 Nová Paka
† 30. 8. 1958 Nová Paka

Autorka přírodní a reflexívní lyriky, prozaička píšící 
též pro děti, publicistka.

VI. jm. Vlasta Vainová, roz. Ebenhochová. 
Dětství strávila v Nové Páce, kde byl její otec 
advokátem. Vyšší dívčí školu absolvovala 
v Praze, soukromé malířské kursy na odbor
ných školách v Jaroměři a v Trutnově. Pro
vdala se za okresního hejtmana V. Vainu. 
1921—28 žila v Semilech, později působila ja
ko sociální pracovnice v Lázních Bělohradě 
a ve Vrchlabí. Jako členka Kruhu výtvarných 
umělkyň se zúčastňovala jeho výstav obrazy 
krajin s krkonošskými a podkrkonošskými 
motivy.

Jako básnířka psala B. přírodní lyriku, inspi
rovanou svérázem rodného kraje, a lyriku re
flektující situaci národa za první světové vál
ky, postavení ženy v soudobé společnosti 
a dobovou sociální problematiku. Autorčiny 
krátké prózy, povídky pro děti a později po
vídky z maloměstského prostředí vycházely 
převážně časopisecky. Do časopisů přispívala 
B. též sociálně kulturními články o ženské 
otázce a časovými úvahami.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Lucie, S. Hoch; v. v. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 1905); Cesta (od 
1918); Květy (od 1906); Novina (od 1908); Nár. 
osvobození (od 1924); Srdce; Země (od 1919); Zvon 
(od 1906); Ženský obzor (od^ 1911); Ženský svět (od 
1915). ■ KNIŽNÉ. Beletrie: Životem (BB 1923); Ver
še (BB 1932, odd.: 1. Nokturna a písně, psáno 1905 
až 31, 2. Listy z deníku, psáno 1903—32); Dětské 
motivy a verše sociální (BB 1932); Cestou životem 
(BB 1933, psáno 1897-1928); Z mobilizace 1914. Ze 
zápisků ženy 1914—1918 (P 1935). I

LITERATURA: V. Hrbek (Z. Kalista): Hrst staré 
lyriky (ref. Verše, Dětské motivy a Cestou životem), 
Lumír 1933/34; L. Lukáš in Literární místopis Semil
ská (1948).
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Bílejovský

Bohuslav Bílejovský
* kolem 1480 Malin (Kutná Hora —. M.)
† 8. 4. 1555 Praha

Jakub Bílek
* 1516 Mladá Boleslav
† 27. 11. 1581 Napajedla

Církevní historik a polemik. Bratrský kněz, autor vzpomínek.

Dosáhl kněžství asi v Itálii, byl kaplanem 
v Mělníku a v Čáslavi, potom kazatelem 
v Kutné Hoře, 1532 je doložen jako farář 
v Praze u Sv. Lazara a 1534 u Sv. Michala. 
1534 byl zvolen členem utrakvistické konzis
toře, 1535 vyslán za duchovního správce do 
Tábora, aby působil proti luterskému vlivu 
kněze M. Hánka. 1539—41 vystřídal několik 
pražských far, nakonec působil u Sv. Kříže. 
Sklonek života strávil na havelské faře u své
ho přítele P. Bydžovského-Smetany.

Jako bojovný a nesnášenlivý přívrženec 
konzervativního utrakvismu shrnul 1532 ve 
spise Kronika česká argumenty a tradice z ná
boženských dějin, svědčící ve prospěch jeho 
náboženskopolitické strany a poukazující na 
původnost přijímání podobojí v křesťanstvu. 
Tři různorodé části knihy, vzniklé s časovými 
odstupy, ukazují, že Kronika nevznikla jako 
systematická historiografická práce, nýbrž 
snažila se úhrnně formulovat stanovisko kon
zervativního utrakvismu v polemice se všemi 
formami náboženského radikalismu. Dílo vy
dal na svůj náklad lékař a profesor pražské 
univerzity J. Choceňský, rovněž stoupenec 
konzervativního utrakvismu.

KNIŽNĚ: Kronika česká, zpuosob víry křesťanské 
pod obojí zpuosobú... i také pod jednú v sobě ob
sahuje, opět Valdenských náboženství, též i jiných 
sektářuov u víře zpletitých obyčeje ukazuje, vše po
řádně (Norimberk 1537). I EDICE: Kronika církev
ní... (1816, ed. J. Skalický, tj. J. V. P. Dittrich). ■

LITERATURA: J. Kalousek: O historii kalicha 
v dobách předhusitských, Výr. zpráva reál, gymná
zia v Praze 1881; F. Dvorský: Dodatky a opravy 
k biografiím starších spisovatelů českých, ČČM 
1884; Z. Nejedlý in Prameny k synodám strany praž
ské a táborské (1900); J. V. Šimák: Dva příspěvky 
k dějinám českého dějepisectví, 1. B. Bílejovského 
Kronika česká, ČČH 1932; K. Krofta: Slovo o knězi 
B. B., in Listy z církevních dějin českých (1936); E. 
Wagnerová: Zapomenutý kronikář, Teolog, revue 
1977.

jk 

Vzdělání získal v rodišti u J. Augusty, jehož 
oddaným žákem a pomocníkem zůstal pro
vždy. 1544 se stal v Ml. Boleslavi knězem jed
noty bratrské. Byl spolu s Augustou 1548 za
tčen u Litomyšle a vězněn na Křivoklátě. Po 
propuštění 1561 odstoupil od jednoty, aby 
mohl zůstat Augustovi nablízku v zaměstnání 
na Křivoklátě. Po Augustově propuštění 1564 
ho následoval, smířil se s jednotou a působil 
jako správce bratrských sborů na různých 
místech Moravy, naposledy v Napajedlích.

Léta společného věznění vypsal v jímavých, 
historicky cenných memoárech, jejichž první 
část byla snad zredigována J. Blahoslavem ja
ko historiografem jednoty; Blahoslavova re
dakční účast zavdala podnět k dlouhým spo
rům o autorství celého díla.

RUKOPISNĚ: Historia pravdivá o některých 
zvláštních věcech a divných božích skutcích v světě, 
obzvláštně pak při jednotě bratrské stalých (1. část 
1554, 2. část 1579). I EDICE: Život Jana Augusty, 
staršího a správce jednoty bratrské v Čechách. Se
psal Jan Blahoslav (1837, ed. J. Franta Šumavský); 
Život Jana Augusty (1880, ed. L. B. Kašpar); Jan Au
gusta v letech samoty (1942, ed. F. Bednář). ■

LITERATURA: J. Goll: Br. Jana Blahoslava spisy 
historické, ČČM 1877; F. Chudoba: Jak přibývalo 
vědomostí o Janu Blahoslavovi od doby obrozenské, 
Sborník Blahoslavův (Přerov 1923); F. M. Bartoš: 
Br. Jakub B., vězeň křivoklátský, Kalich 1923 → Bo
jovníci a mučedníci (1939) 4- Nové rukopisy Života 
Augustova a otázka, od koho pochází, Reformační 
sborník 5, 1934; K. Krofta; J. B., Život Jana Augusty, 
in O bratrském dějepisectví (1946).

jk

232



Biliánová

Popelka Biliánová
* 27. 1. 1862 Králův Dvůr u Berouna
† 3. 7. 1941 Praha

Autorka próz čerpajících především z pražského 
prostředí, dramatička, publicistka a osvětová pra
covnice v ženském hnutí.

VI. jm. Marie Biliánová, roz. Popelková; pode
pisovala se i Mařenka Popelková, Popelka M. 
Biliánová, resp. Biliánová. Pocházela z kupec
ké rodiny. Dvoutřídní obecnou školu vychodi
la v Počaplích u Berouna; dalšího vzdělání do
sáhla v Praze, kam se přestěhovala v 15 letech 
a kde působila také jako vychovatelka. Po 
provdání za úředníka pražské obce Arnošta 
Biliána realizovala jeho myšlenku o potřeb
nosti aktivní práce ve prospěch národnostních 
menšin (ve spolupráci s Ústřední maticí škol
skou) zřízením květinového a obětinového zá
vodu. Mnohostranná sociálně výchovná pů
sobnost B. byla však spojena zejm. s ženským 
hnutím na přelomu století. Od dobových femi
nistických snah lišila se B. úsilím o komplexní 
a zájmově široce pojaté řešení ženiny sociálně 
kulturní angažovanosti na všech věkových 
úrovních. Program její družiny skautek (1912 
vznikla z její iniciativy a za jejího vedení první 
dívčí skautská osada v Chotouni) se stal pra
covním základem Dívčího ústředí, které zalo
žila (byla i jeho první předsedkyní) při Svazu 
ženských spolků českých; jeho úkolem bylo 
organizovat péči o dívčí dorost v zájmových 
kroužcích nejrůznějšího typu. Pro dívčí táčky, 
besídky atd. napsala B. řadu aktovek i dět
ských kolových her, zabývala se etnografic
kým a folklórním průzkumem, pořádala ar
cheologické vycházky, hospodyňské přednáš
ky aj.

Ve své beletristické tvorbě čerpá B. ze dvou 
typologických tematických okruhů: z tradice 
historické prózy a z tradice lidového čtení. 
Folklórní zájem vedl B. k zapisování praž
ských a zejm. vyšehradských pověstí podle 
ústního lidového podání a inspiroval ji 
i k tvorbě pověstí původních. Do tradice lido
vé četby vstoupila pak B. drobnými i rozsá
hlejšími prozaickými pracemi, vyznačujícími 
se bohatou důvěrnou znalostí předměstského, 
maloměstského i venkovského prostředí, fabu- 
lační invencí a poezií naivity a sentimentality. 
B. používá žánrových charakteristik, v podání 

se opírá o detail významný lokálně i historic
ky, i když sama zůstává v rovině privátních 
osudů. Po stránce jazykové rozvíjí B. jazyk, 
který v české próze zdomácnila tradice neru- 
dovsko-herrmannovská, v dialozích pak citlivě 
postihuje jazykové specifikum daného pro
středí. Autorčinu popularitu u lidového čtená
ře dále zvyšovaly úspěšné dramatizace někte
rých jejích základních prací (Do panského sta
vu, Pod selský krov, Paní Katinka z Vaječného 
trhu), pořízené F. Cimlerem.

PSEUDONYMY: Jan Bílý, Jan Černý, Vyšehradská. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Archa; Besedy lidu; Česká osvě
ta; Český lid (od 1904); Český svět; Dámské besedy; 
Hlas národa; Hlídka; Kalendář a seznam spolků 
českých vojenských vysloužilců na obyčejný rok 
1890; Kalendář paní a dívek českých; Kalendář 
Ústřední matice školské (od 1888); Květy (od 1900); 
Lada; Lit. listy; Mladost radost. Šibřinky Sokola 
pražského (1901); Národ; Nár. listy; Nár. politika; 
sb. Praha ve dne v noci (b. d., 1904); Švanda dudák 
(od 1900); Zábavné listy; Zprávy Sokola na Vyše
hradě (1924); Ženské listy (od 1898); Ženský svět ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Z našich zkazek (1891, podp. M. 
Popelková); Všem ke štěstí (P 1901, podp. Marie Bi- 
lianová); Při osmi dětech (P 1903, podp. Marie Bilia- 
nová);Z tajů pražských pověstí (2 sv., 1904—05, s K. 
Chalupou); Do panského stavu (P b. d., 1907; rozšiř, 
vyd. 2 sv., b. d., 1916; nově upr. vyd. 6 sv., 1920, podp. 
Marie Biliánová); Vyšehradský vodník (D pro ml., b. 
d., 1915, podp. Marie Biliánová); Z letního bytu (D 
pro ml., b. d., 1915; psáno 1910); Kocour v penzioná- 
tě (D pro ml., b. d., 1915, podp. Marie Biliánová); 
Barborka (D pro ml., b. d., 1915); Pod selský krov (P, 
4 sv., 1921 — 22); Mánina s Bábinou (P 1922, podp. 
Marie Biliánová); Po cestičkách k oltáři (PP 1922, 
podp. Marie Biliánová); Paní Katinka z Vaječného 
trhu (P 1924); Ze zápisků domácího šotka (PP 1928); 
Šotkova žeň (PP 1929). — Ostatní práce: Dětské hry 
kolové (b. d., 1904, podp. Marie Biliánová); Hra s pa
nenkou (b. d., 1905); O dívčím skautingu (b. d., 1914, 
podp. Marie Biliánová). I

LITERATURA: E. z P. (z Purkyňů): ref. O dívčím 
skautingu, Ženský svět 1914; an.: ref. Do panského 
stavu, Hlídka 1920; M.: ref. Paní Katinka z Vaječné
ho trhu, Archa 1924; F. Hampl in Dobrodružství Ja
roslava Seiferta a jiné vzpomínky... (1969); K. 
Krejčí in Podivuhodné příběhy ze staré Prahy (1971) 
-I- in Růže z pražských trhů (1981).
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BilovskýBohumír Hynek Josef Bilovský
* 1659 Hlučín
† 7. 12. 1725 Velké Slatěnice (Slatinice) u Olo
mouce

Katolický kněz, autor českých kázání a česky i latin
sky psaných spisů o životech svátých.

Psal se též Bohumír Ignác ByFovský. Poměrně 
pozdě vstoupil do jezuitského řádu a jako ma
gistr konviktu sv. Bartoloměje v Praze přijal 
1689 kněžské svěcení. S řádem se však ostře 
rozešel (vystoupil 1695) a pak působil jako 
světský kněz; byl oblíbeným kazatelem. 1695 
se stal děkanem v Písku, ale pro neshody 
s měšťany a patrně i pro nepřízeň vyššího klé
ru stranícího jezuitům se musel tohoto místa 
vzdát 1701 se vrátil na Moravu, byl admini
strátorem ve Vrahovicích, 1702 —1708 farářem 
v Letovicích a posléze ve Velkých Slatěnicích.

Osudy B., plné prudkých změn, ukazují stej
ně jako jeho tvorba, zvláště kazatelská, že šlo 
o osobu prudkou, útočnou, impulzivně jednají
cí a náchylnou k patosu. V počátcích své lite
rární dráhy psal B. česká a latinská hagiogra
fická díla, mj. tři spisy o Janu Sarkandrovi (z 
toho česká legenda, Církevní cherubínje 
psána veršem). Kazatelské dílo B., v němž je 
těžiště jeho slovesné tvorby, vyrůstalo a zčásti 
se prolínalo s dílem hagiografickým; první ho- 
miletický spis B., cyklický soubor šesti kázání 
k oslavě sv. Liboria (1713), má ještě hagiogra
fický základ. Kázání B. jsou shrnuta do několi
ka knih, které vyšly hlavně 1720—24. Pro B. 
kazatele je příznačná nebojácnost, sociální cí
tění, projevující se odsudky hloupých a ne
vzdělaných boháčů i soucitem s prostým člo
věkem, a vlastenecké smýšlení, které vede až 
k jakési náboženské toleranci (ve srovnání s ji
nými soudobými díly). B. dovedl názorně vy
kládat i zaměřit svůj výklad aktuálně, aniž 
ochudil uměleckou stránku svého projevu. Je 
také autorem několika veršovaných latinských 
spisů; české veršované vložky se vyskytují 
i v některých jeho kázáních.

KNIŽNĚ: Nový cherubín léta 1491 od Boha všemo- 
húcího stvořený... to jest Svatý Ignatius z Lojo- 
ly... (Písek 1695); První a nový farář s. Josef... ane
bo Kázaní o s. Josefu... (1696); Ecclesiasticus Che
rub, Církevní cherubín anebo... Jan Sarkander... 
(Brno 1703); Stella nova... seu Joannes Sarcander 

(Olomouc 1703); Náboženská putování k svátým 
Cyrilovi a Strachotovi... (Olomouc 1709); Vexillum 
salutis anebo Praporec spasení... (Olomouc 1709); 
Zodiacus Sarcandri de Skoczowa... (Olomouc 
1712); Siclus (a) sanctuarii anebo Šestka duchovní 
svátému Liboriovi... na ofěru položená, to jest Še
stero ne tak kázaní, jako šestero lidu křesťanského 
cvičení... (Olomouc 1713); Societas Jesu Salvatoris, 
to jest Veleslavné arcíbratrstvo aneb tovaryšstvo 
nejsvětějšího obrazu Vykupitele světa... (Olomouc 
1719); Cantator cygnus... to jest Hlas duchovní la
butě ... (Olomouc 1720); Hlas duchovní labutě... to 
jest Kázání nedělní i sváteční... (Brno 1721); Doc- 
trina Christiana... Křesťanské cvičení dušem k spa
sení, potěšení a naučení... (Olomouc 1721); Pia qua- 
dragesima... to jest První postní rozvažování... 
Passio Domini nostri... Druhé rozvažování post
ní... (Opava 1721); Coelum vivum et firmamentum 
dogmatům Christi... Nebe svatosvaté anebo Káza
ní sváteční... (Opava 1724). ■ EDICE: Víno ze svat
by v Káni a potřebnost roucha svadebního (Stará 
Říše 1932, ed. J. Vašica, 2 kázání ze souboru Doctri- 
na Christiana, 1 kázání ze souboru Cantator Cyg
nus); Církevní cherubín... Jan Sarkander (Olomouc 
1933, ed. J. Vašica); (ukázky:)in Z Kalista: České ba
roko (1941, ukázka poezie z kn. Církevní cherubín, 
ukázka kázání z kn. Cantator cygnus); in M. Kopec
ký: Staří slezští kazatelé (Ostrava 1970, ukázky ze 
souborů Cantator cygnus, Doctrina Christiana, Pia 
quadragesima a Coelum vivum). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1134-1144; in Z. 
Kalista: České baroko (1941); in M. Kopecký: Staří 
slezští kazatelé (Ostrava 1970). ■ LITERATURA: J. 
Jireček: Rukověť 1 (1875); K. Kadlec: B. H. B., Sbor
ník Historického kroužku 1921; V. Martínek: Hlu- 
čínský kazatel, Věstník Matice opavské 1922; F. X. 
Šalda: O literárním baroku cizím i domácím, ŠZáp 
1935/36 → Studie literárně historické a~ kritické 
(1937); J. Vašica: K novým přetiskům z B., Řád 1933 
→ České literární baroko (1938); Z. Kalista in České 
baroko (1941); M. Kopecký: K české barokní homi- 
letice, sb. O barokní kultuře (Brno 1968) 4- in Staří 
slezští kazatelé (Ostrava 1970).
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František Bílý
* 8. 11. 1854 Brno
† 17. 10. 1920 Praha

Literární kritik a historik, editor, pedagog, kulturní 
organizátor a osvětový pracovník, jazykovědec vy
šlý ze školy F. Bartoše.

Byl synem provazníka. Na obecné škole nasá
kl německým duchem, na brněnském němec
kém gymnáziu (od 1866) se vlivem venkov
ských spolužáků (zejm. celoživotního přítele 
L. Čecha) národně uvědomil, 1870 přestoupil 
na Slovanské gymnázium: jeho třídní prof. 
a později přítel F. Bartoš zapůsobil na celou 
jeho životní dráhu. B. se účastnil studentského 
literárního ruchu, rukopisných časopisů Pouč
ný zábavník (1870—71) a Lípa (1872—73) i ak
cí po moravském venkově (probuzenské výle
ty, divadelní představení aj.). Po maturitě 
(1874) odešel do Prahy na filoz. fakultu; studo
val zprvu klasickou filologii, po roce vlivem J. 
Gebauera, jehož pomocníkem se stal na dopo
ručení F. Bartoše, přestoupil na češtinu a něm
činu. 1877 se stal suplentem na 1. české reálce 
v Ječné ul., 1878 složil zkoušky z češtiny 
a němčiny pro vyšší reálky, 1879 byl jmenován 
profesorem na reálném gymnáziu v Přerově 
(zde se 1881 oženil; ovdověl 1913). 1888—98 
učil na 1. české reálce v Praze, 1898 se stal ře
ditelem reálky na Žižkově a 1910 zemským 
školním inspektorem. Svými výklady o českém 
jazyce a literatuře silně působil na žáky, pod
něcoval je v literárních zájmech (např. M. A. 
Šimáčka, F. X. Svobodu, J. Ladeckého, J. Ka- 
belíka, J. Blokšu aj.). Rozsáhlá je jeho činnost 
veřejná, kulturně organizační a spolková. Po 
příchodu na studia do Prahy se zúčastnil zalo
žení literárního klubu Moravské besedy (v 
něm bylo centrum generace, která vystoupila 
almanachy Zora a pro niž se ustálilo označení 
Mladá Morava). 1875 založil při Jednotě čes
kých filologů sekci pro pěstění jazyka českého 
a zvláště historie obrozenské literatury, která 
se stala základem pro zřízení slovanského se
mináře na univerzitě; ve spolku Slavia se 1877 
stal předsedou filozofické sekce. Od té doby 
byl rovněž činný v Umělecké besedě, kde byl 
1902—14 předsedou literárního odboru, od 
1908 též náměstkem starosty a 1915—20 sta
rostou. V Přerově založil 1881 literární odbor 
Čtenářského spolku aj. Po návratu do Prahy 

Bflý

se stal jednatelem Ústředního spolku českých 
profesorů a založil jeho Věstník, byl předse
dou literárního odboru Československé jedno
ty, Pedagogického muzea Komenského, lite
rárního odboru Národopisné výstavy česko- 
slovanské 1895, studentského podpůrného 
spolku Radhošť, protektorem Moravskoslez
ské besedy, členem výboru Matice české aj. 
Od 1904 byl rovněž členem české zemské 
školní rady. Podílel se na vypracování osnov 
pro jazyk český na českých středních školách. 
Za svou vědeckou práci byl zvolen mimořád
ným členem KČSN (1896) a J890 dopisujícím, 
1913 mimořádným členem ČAVU. Na přelo
mu století podnikl s F. Bartošem cesty do Itá
lie, Paříže, Švýcarska, Švédská, Haliče, sám též 
do Německa, Holandska, Belgie aj., 1917 vedl 
dětskou výpravu do Švýcarska. Po převratu 
byl z profesorských kruhů obviněn za některé 
loajální projevy, pronesené v úřední funkci za 
války. (Na sklonku života se mu dostalo jisté 
satisfakce.) V listopadu 1918 musel odejít z in- 
spektorského úřadu a krátce působil ve slo
venském oddělení ministerstva školství. Ze
mřel ve vinohradské nemocnici, pohřben byl 
na Olšanech.

F. B. navázal po vzoru F. Bartoše na tradici 
obrozenského romantismu; projevila se v jeho 
přístupu k českému jazyku, k umělé i lidové 
slovesnosti i v jistém konzervatismu, který mu 
však nebránil v přijímání některých nových 
poznatků a metod. V jeho literární činnosti 
zprvu převažovala publicistika a kritika, v čet
ných článcích a fejetonech psaných pro mo
ravské noviny a časopisy informoval o národ
ním a kulturním životě v Praze (v Čechách za
se šířil znalosti o Moravě) s cílem posílit jed
notu obou zemí i moravské češství. Jako kritik 
představoval s L. Čechem mladší vrstvu tzv. 
moravské kritiky: v jejím duchu kladl důraz na 
českost a slovanskost literárních děl, ušlechti
lost a mravně výchovný význam ideje a na 
správnost jazyka, vlivem Durdíkovým věnoval 
větší pozornost také umělecké formě. Vyzdvi
hoval zejm. S. Čecha, mezi prvními ocenil 
i realistické autory (A. Jiráska, I. Herrmanna, 
L. Stroupežnického aj.). Od konce 80. let se 
soustřeďoval především na literární historii 
a školskou literární výchovu (básnické výbory 
a edice významných literárních děl doprová
zené instruktivními úvody, např. Komenského 
Labyrint, Čelakovského Růže stolistá, dva vý
bory z Vrchlického i průkopnická antologie

235



Bílý

poezie od obrození Paterý knihy plodů básnic
kých). Uspořádal také příručku literárních roz
borů Příspěvky k praktické poetice, ulpívají
cích převážně na parafrázi obsahu. S L. Če
chem zmodernizoval Bartošovu a Kosinovu 
Malou slovesnost, která vytvářela literární po
vědomí několika generací studentů (L. Čech je 
autorem většiny teoretických partií, zatímco B. 
se věnoval výběru ukázek a jejich slohové 
úpravě). Badatelský zájem B. se soustřeďoval 
především k osobnosti F. L. Čelakovského, 
k zamýšlené velké monografii však nedospěl; 
pořídil kritickou edici Korespondence a zápis
ky F. L. Čelakovského, která je důležitým pra
menem pro poznání básníkova názorového 
vývoje i jeho doby, a ve 4. svazku Čelakovské
ho Sebraných spisů (1880) otiskl jeho životo
pis. Pro různé publikace encyklopedického 
charakteru, domácí i zahraniční, zpracoval ně
kolikrát přehled naší novodobé literatury (pro 
Ottův slovník naučný) a literárního života na 
Moravě. B. stál v čele dvou významných edič
ních podniků Moravskoslezské besedy: Lido
vé čítanky moravské, podávající v řadě statí 
obraz kulturní minulosti i přítomnosti Moravy, 
a obdobné Slovenské čítanky, jejímž cílem by
lo budit v českých zemích porozumění pro slo
venské záležitosti a vést k myšlenkovému sblí
žení Čechů a Slováků. — Celoživotní péče B. 
o čistotu jazyka, projevující se i účastí na řadě 
příruček jazykové správnosti, zvláště pak na 
úředních Pravidlech českého pravopisu, vyvr
cholila za první světové války podílem na za
ložení a redigování revue Naše řeč, pro niž 
psal rozbory jazyka knih i současných novin.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Amicus Plato, Fr. Drob
ný, Nezabudov, Pravdomil Trpký, Ypsilon; B., Bý., 
Fr. Bý, J. K. (Lit listy 1887), x, ý, -ý, ?. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Akademické listy (od 1878); Almanach ČA- 
VU (1914); Athenaeum (od 1889); Beseda učitelská 
(od 1880); sb. Božena Němcová 1820—1862 (1912); 
Čas (od 1889); Čas. Beletristická příloha k politické
mu týdeníku (1899); ČČM (od 1878); Časopis Matice 
mor. (1882—97); Časopis turistů (od 1918); Hlídka li
terární, pokr. Hlídka (1886—95); alm. Chudým dě
tem (1892); sb. Jan Kollár 1773-1852 (1893); Jubi
lejní almanach českého učitelstva na Moravě a ve 
Slezsku na svatometodějský rok 1885; Koleda 
(1877-80); Komenský (od 1880); Květy (od 1899); 
sb. Lidová čítanka moravská (1907); Listy filologic
ké a pedagogické (od 1875); Lit. listy (1884—92); Lu
cerna (1878); sb. Luhačovský památník (1910); Lu
mír (od 1913); alm. Morava svým Maticím (1895); 

kal. Moravan (od 1887); Mor. orlice (od 1875; zvi. do 
1884); Nár. listy (od 1895); Národopisná výstava čes- 
koslovanská v Praze (1895, katalog a průvodce); sb. 
Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895 
(1896-97); Naše řeč (1917-20; 1919-20 Z mých 
vzpomínek na J. Gebauera); Obzor (od 1887); Obzor 
(Přerov, 1920); Ochrana mládeže (od 1912); Osvěta 
(od 1881; 1881—87 pravidelné lit. přehledy, 1906 
stať F. Bartoš); Památník na oslavu padesátiletého 
panovnického jubilea Františka Josefa I. (1898); Pa
mátník na oslavu stých narozenin F. Palackého 
(1898, stať Palacký a spisovný jazyk český); sb. Prá- 
ga csehország kir. fövárosa (Budapešť 1896); Právo 
lidu (od 1915); Prémie Umělecké besedy na rok 
1908; Program reálného gymnázia v Přerově (od 
1880); Rozhledy literární (od 1886); Rozpravy filolo
gické věnované J. Gebauerovi (1898); Ruch (od 
1913); Slavnostní list posvěcený památce F. L. Čela
kovského (Strakonice 1892); Slovan (1875); sb. Slo
venská čítanka (1911); sb. Slovensko (1900); Světo
zor (od 1880); Škola a život (od 1878); Školská revue 
(od 1913); Union (od 1914); Věstník bibliografický 
(od 1872); Věstník CAVU (od 1893); Věstník Ústřed
ního spolku čes. profesorů v Praze (1894—1907; mj. 
téměř všechny nepodepsané referáty a drobné zprá
vy); Věstník ÚSJU na Moravě (od 1912); Výroční 
zpráva vyšší reálky v Žižkově (1904); sb. Vzpomínky 
na paměť třicetileté činnosti Umělecké besedy 
(1894); sb. Z dějin české literatury (1920); Zlatá Pra
ha (od 1885); alm. Zora (1878 a 1885); čas. Zora 
(1882); Zpráva Umělecké besedy (1913); Ženské no
viny (1920). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Rejstřík 
k 1. a 2. vyd. Života Josefa Jungmanna od V. Zelené
ho (1881); Od kolébky našeho obrození (1904); No
vé jaro literární na Moravě (b. d., 1907); Malá poeti
ka (1911, s L. Čechem); Jan Amos Komenský (b. d., 
1911); Vincenc Prásek (b. d., 1914); Jan Kabelík 
(1914); Příspěvky k praktické poetice (1915). — Ja
zykové příručky: Pravopisný ukazatel (1886, s J. 
Wenclem a J. Rothem); Brus jazyka českého (1894, 
s F. Š. Kottem aj.); Pravidla hledící k českému pra
vopisu a tvarosloví s abecedním seznamem slov 
a tvarů (1902, s J. Gebauerem aj.; přehlédnuté a do
plněné vyd. s tit. Pravidla českého pravopisu s abe
cedním seznamem slov a tvarů 1913, s E. Smetánkou 
aj.). — Školníučebnice:Úvoá do jazyka německého 
rozborem a nápodobou (1892 pro 1. tř. škol střed
ních, s J. Rothem, 1892 pro 2. tř. škol středních, s J. 
Rothem); Německá čítanka a mluvnická cvičebnice 
pro tercii a kvartu škol středních (1895); Malá slo
vesnost (1895, s L. Čechem, přeprac. učebnice, pův. 
od F. Bartoše a J. E. Kosiny, F. Bartoš uváděn jako 
spoluautor do 1905); Německá mluvnice pro střední 
školy a učitelské ústavy (úprava knihy J. Rotha, 
1920). ■ REDIGOVAL periodika: Věstník Ústřední
ho spolku českých profesorů v Praze (1893—95 s H. 
Soldátem, 1895—1906 sám, 1906—07 za přispění M. 
Otty a O. Wagnera, 1907 září až prosinec sám),
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Ochrana mládeže (1911 — 18, s jinými), Naše řeč 
(1916 — 20, s jinými); almanachy a sborníky: Zora 
2 (1878, s V. Houdkem a J. Večeřou), Slovensko 
(1900, s F. Heritesem, L. Niederlem, F. Pastrnkem, J. 
Vlčkem), Lidová čítanka moravská (b. d., 1907), Slo
venská čítanka (b. d., 1911), Ilustrovaný průvodce po 
Slovensku (b. d., 1911, přeprac. vyd. b. d., 1920, se S. 
Klímou), Stručný průvodce po Slovensku (b. d., 1920, 
se S. Klímou); knižnici: Česká knihovna zábavy 
a poučení (1894-1909). ■ USPOŘÁDAL A VY- 
DÁL: Paterý knihy plodů básnických. Výbor z no
vověké poezie české (1891); J. A. Komenský: Laby
rint světa a ráj srdce (školní zkrácené vyd. 1887, úpl
né 1900); F. L. Čelakovský: Růže stolistá (1888) + 
Ohlas písní českých (1896); Kytka balad, romancí 
a legend J. Vrchlického (výbor, b. d., 1896) + Kytka 
lyriky z básní J. Vrchlického (výbor, b. d., 1898); Pa- 
lacký národu (výbor, 1898, s O. Hostinským, J. Peka
řem a B. Riegrem); Výbor ze spisů K. Havlíčka 
(1907); Korespondence a zápisky F. L. Čelakovské- 
ho (1. 1907, 2. 1910, 3. 1915, 4. 1933-35 péčí V. Čer
ného); Kšaft umírající matky jednoty bratrské (b. d., 
1911, in F. B.: J. A. Komenský); J. Merhaut: Černá 
pole (1921). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Kabelík: F. B., Mor. slez, re
vue 1914/15, 1922. ■ LITERATURA: J. Kabelík: F. 
B. (b. d., 1913) + Posmrtná vzpomínka na F. B. 
(1920); K. Bílek: F.B. (1978, soupis lit. pozůstalosti). 
■ J. Korec: ref. Paterý knihy plodů básnických, 
ČMM 1892; V. Mrštík: Prémie Umělecké besedy na 
r. 1896, Rozhledy 1895/96 (ref. ed. Čelakovského 
Ohlasu písní českých); M. Hýsek: F. B., Neděle 1904; 
J. Bartocha: K padesátým narozeninám F. B., Náš 
domov 1904; J. V. (Vlček): ref. Od kolébky našeho 
obrození, Lumír 1905/06; M. Hýsek: ref. Korespon
dence a zápisky F. L. Čelakovského, ČČM 1908; F. 
V. Vykoukal: ref. Výbor ze spisů K. Havlíčka, Osvě
ta 1908; Promyk: C. k. pedagogové, Nár. obzor 1908 
(k Výboru ze spisů K. Havlíčka, odpověd B. tamtéž); 
F. T. (Trnka): ref. Korespondence a zápisky F. L. Če
lakovského, ČČM 1910, 1912; M. Hýsek in Literární 
Morava (1911); an.: F. B., Almanach ČAVU 1914; J. 
Kabelík: F. B., MS1R 1914/15 + Tři knihy morav
ských autorů (ref. Příspěvky k praktické poetice), 
MS1R 1914/15; A. Novák: ref. Příspěvky k praktické 
poetice, Lumír 1915; -t-: F. B., NL 8. 11. 1916; ■ ne
krology: pv. (P. Váša), LidN 19. 10. 1920; J. Zubatý, 
NŘ 1920; A. Novák, Venkov 19. 10. 1920; K. (J. V. 
Klíma), Naše doba 1920/21 + Výroční zpráva státní 
vyšší reálky v Žižkově za školní rok 1920/21; J. Ka
belík, MS1R 1922 + Almanach ČAVU 1922 ■; A. 
Novák: ref. Korespondence a zápisky F. L. Čelakov
ského, ČČH 1934; M. Hýsek: F. B., LidN 17. 10. 1940; 
J. Hrabák: Korespondence a zápisky F. L. Čelakov
ského, ČMM 1946; B. H. (Haluzický): F. B. a Sloven
sko, Lud 13. 11. 1954; F. Skácelík in Krásná setkání 
(1970).

PP

Josef Biskup
* 15. 8. 1905 Oseču Příbrami

Regionální spisovatel, básník a prozaik, píšící též 
pro děti.

Syn báňského revidenta. Obecnou školu, nižší 
gymnázium a učitelský ústav (mat 1924) vy
chodil v Příbrami. Učil na obecných a měšťan
ských školách nejprve na Klatovsku (Myslív, 
Němčíce, Věckovice, Vrhaveč, Plánice, Miřeni- 
ce, Mochtín, Klatovy, Stříbrné Hory, Radino- 
vy, Dolany, Bezděko v), 1941—65 na Příbram
sku (Březové Hory, Příbram, Dubno). 1932 se 
oženil s Marií Dědinovou (*1911), která pod 
pseud. Marabi publikovala v regionálních ča
sopisech a 1941 vydala povídky Nezahyne 
moje láska. Na odpočinek odešel B. do Kára
ného u Prahy. Byl členem uměleckých skupin 
Dnešní dílo a Aktivisté a Literárního umělec
kého klubu Plzeň, spolupracoval s plzeňským 
rozhlasem.

V lyrických a epických básních i v povíd
kách zpracovával B. tradičně poetickým způ
sobem nejprve milostné a přírodní náměty. 
Postupně však u něho převážily práce určené 
dětem (verše, pohádky) a zvláště práce regio
nálně zaměřené, těžící v původní i vydavatel
ské činnosti látku z Klatovska a později též 
z rodného Příbramska.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jos. Bezděkovský, Josef 
Klos, Joža Maria, Osečský; Bp, fs, J.B., JB, Jp. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: A-Zet (od 1939); Časopis turistů (od 
1942); Čes. deník (od 1934); Čes. slovo (od 1930); 
Horymír (od 1926); Jas (1936); Jihočes. kraj (od 
1935); Klatovský kraj (od 1934); Lid. demokracie (od 
1947); Lid. listy (od 1938); Lid. noviny (od 1936); List 
paní a dívek (od 1940); Lit. kruh (od 1932); Malý čte
nář; Mladá stráž (1936); Mládí (1936); Mor. kukačka 
(1935); Most (od 1934); Nár. listy (od 1935); Nár. 
osvobození (od 1935); Nár. politika (od 1934); Nár. 
práce (od 1942); Nár. střed (od 1934); Nedělní list 
(od 1939); Od Stříbrných Hor (od 1932); Pestrý tý
den (od 1935); Plzeňský kraj (od 1935); Práce (od 
1942); Právo lidu (od 1936); Puňťa (1941); Roj (od 
1939); Rudé právo (od 1947); Sokol v Pošumaví (od 
1931); Srdíčko (od 1930); Staňkovsko (od 1934);Svět 
(od 1942); Svob. slovo (od 1940); Sumavan (od 
1934); Týden (1939); Uboj (od 1939); Venkov (od 
1934); V rodinném zátiší (od 1939); Zeměd. noviny 
(od 1954); Zlatá brána (od 1933); Zpravodaj (Pří
bram, 1925); Zvon (od 1938); Žena českého venko
va (od 1943); Živá tvorba (1943); Život na českém
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pádu (od 1934). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o litera
tuře: Trpký úsměv (BB 1929); Město (PP 1930); 
Akrostichon (BB 1930); Procitnutí (BB 1931); Okno 
(PP 1933); Naším krajem (FF 1935); Třikrát pět (PP
1936) ; Z šera minulosti (pověsti pro ml., 1. 1936, 2.
1937) ; Cesta (B 1937); Tři písně (BB 1937); Spisova
telé Klatovska (slovníček autorů, 1. 1937, 2. 1939 
s tit. Spisovatelé, hudební skladatelé a výtvarníci 
Klatovska); Od jara do zimy (BB pro ml., 1939); Sto
pami srdce (BB 1940); Perličky pro naše dětičky (BB, 
PP 1940); Zvony domova a jiné pohádky (1941); Pod 
Doubravou. Průvodce Klatovskem (1941); Pověsti 
ze stříbrného kraje (pro ml., 1944); Jaro žití (BB pro 
ml., 1945); Literatura pro mládež na Příbramsku 
(bibliografie, 1947); Cíl nás všech je práce (BB pro 
ml., 1948). ■ REDIGOVAL knižnice: Vlastivědná 
knižnice Klatovska (1936—41, s K. Polákem); Kla
tovská dětská knižnice (1940—41); Vlastivědná 
knižnice Podbrdska (1946—48, místy označovaná 
též V. k. Příbramska). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Klatovsko v současné poezii (1941, pseud. Jos. 
Klos); Památce T. G. M. (1937); 28. říjen 1918 (vzpo
mínky, 1938); Od pramene Úhlavy (vlastivědná čí
tanka, 1941); Od pramene Kocáby (vlastivědná čí
tanka, 1950). ■

LITERATURA: V. Brtník: ref. Trpký úsměv, Ven
kov 6. 12. 1929; V. V. Roštínský: ref. Město, Středis
ko 1930/31; Nk (B. Novák): ref. Procitnutí, Rozpra
vy Aventina 1931; -pa- (F. S. Procházka): ref. Akros
tichon, Zvon 1931/32; B. V. (Václavek): Nové knihy 
(ref. Naším krajem), Index 1935; J. Strnadel: Čtyři 
knížky drobných próz (ref. Třikrát pět), Čin 1936; 
drb. (V. Brtník): ref. Zvony domova a jiné pohádky, 
Zvon 1940/41.
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Mikuláš Biskupec z Pelhřimova
† asi 1459 Poděbrady

Teolog a obhájce učení husitské strany táborské.

Pocházel z Pelhřimova, kde byl jeho otec Petr, 
zvaný již nejspíše Biskup (po něm byl nazýván 
Biskupec), členem městské rady. Studoval na 
pražské univerzitě (1409 bakalář), 1411 byl 
členem koleje královny Hedviky, 1415 se stal 
knězem a dostal faru v Kondraci pod Blaní
kem. Hned v počátcích husitského hnutí se stal 

stoupencem jeho radikálního křídla a 1420 byl 
zvolen hlavou táborských kněží jako jejich 
starší, vykonávající biskupskou pravomoc; je
ho sídlem byl Písek. Získal postavení ideologa 
táborů a jménem jejich kněžstva vedl polemi
ky se zástupci pražské strany a účastnil se i vě
roučných sporů uvnitř táborské obce. Uchová
val si rozumový odstup od chiliastického fana
tismu, vycházejícího z víry v nastávající konec 
světa a příchod božího království na zemi, 
a v tomto směru proti chiliastům vystupoval, 
ale s Husem a Jakoubkem sdílel nechuť k jaké
mukoli násilí. To jej sbližovalo s Chelčickým, 
s nímž se počátkem 20. let seznámil. V dubnu 
1431 B. na setkání v Karolinu obhajoval tá
borské učení proti pražským mistrům, zejmé
na proti výtkám Rokycanovým, v květnu 1432 
se v Chebu účastnil jednání husitů se zástupci 
basilejského koncilu o podmínkách chystané
ho dialogu mezi koncilem a husitskými Čechy. 
Na tomto dialogu se 1433 v Basileji podílel 
a obhajobou artikulu o stíhání veřejných hří
chů světskou mocí vyvolal bouřlivý nesouhlas 
zástupců římské církve. K basilejským kom
paktátům se sice táboři 1436 nepřipojili, ale 
dohodou s králem Zikmundem dosáhli svolení, 
aby jejich kněží mohli pokračovat v činnosti. 
B. využil této doby k práci na svých spisech. 
O zachování věroučné nezávislosti táborů na 
oficiálním utrakvismu se znovu pokusil při 
jednání v Kutné Hoře (1443) a v Praze (1444). 
Doklady o tomto marném jednání uložil pak 
do své Táborské kroniky. Když se 1449 i Písek 
podrobil Rokycanovi, odešel B. do Tábora, po 
jehož dobytí Jiřím z Poděbrad byl odvezen do 
Prahy a uvězněn ve Staroměstské radnici. Bě
hem věznění se mu podařilo svěřit své spisy 
bakaláři Janu Morávkovi a tak je uchránit 
před zkázou. Od 1453 až do smrti byl B. věz
něn v Poděbradech.

B. psal latinsky, jak to vyžadoval charakter 
teologických sporů, které vedl, a jeho spisy 
jsou literární formulací stanovisek, jež při tom 
zastával. Jsou prosty všech stylistických 
ozdob, zaměřeny k přesnému postižení obha
jovaných názorů. Je v nich nejplněji vyloženo, 
a tak dochováno táborské učení, založené na 
Písmu, především na jeho novozákonních kni
hách, a na autoritách prvotní církve, které 
z nich vycházejí. Kromě odmítání očistce, mo
dliteb za zesnulé, postů, kultu světců, svátostí 
neustanovených Kristem ani apoštoly a všeho, 
co vyplynulo teprve z pozdější církevní tradi-
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ce, obhajuje zde B. zejména táborské raciona- 
listické pojetí oltářní svátosti, podle něhož je 
v ní Kristus přítomen nikoli tělesně, nýbrž 
svou milostí. Vedle drobnějších projevů, jako 
je spis O velebné svátosti (1423, dochovaný jen 
v českém znění), jsou B. učení i postoj k dobo
vému dění soustředěny ve Výkladu na Zjevem 
Janovo (z poloviny 20. let, nabádajícím k stří
zlivému chápání této novozákonní knihy) 
a v postile na evangelní harmonii (Scriptum 
super quatuor evangelia, z konce 30. let, zdů
razňující biblické zdroje táborského učení), ale 
v prvé řadě ve spisech, které dosáhly největší
ho ohlasu, známých jako Táborská obrana 
(dokončená asi 1434, literární ztvárnění vě
roučných článků obhajovaných zejména v Ka
rolinu 1431) a Táborská kronika (Cronica cau
sám sacerdotum Thaboriensium continens et 
magistrorum Pragensium eiusdem inpugnacio- 
nes, dokončená 1444, obsahující převážně do
kumenty o vývoji táborského učení a o průbě
hu boje za jeho uznání). O několika dalších 
spisech B. víme jen ze zmínek, hlavně v pole
mikách jiných autorů.

RUKOPISNĚ: Výklad na Zjevení Janovo (konven
ční titul, pol. 20. let 15. stol.); Scriptum super quatuor 
evangelia... in unum concordata (1435—39). ■ 
EDICE: O velebné svátosti (ed. V. Sokol), Jihočes. 
sb. historický 1929; Orationes quibus Nicolaus de 
Pelhřimov et Ulricus de Znojmo articulos... in con- 
cilio Basiliensi anno 1433 ineunte defenderunt (Tá
bor 1935, ed. F. M. Bartoš); Questio de divisione 
Scripture sacre multiplici (ed. A. Molnár), Commu- 
nio viatorum 13, 1970; Táborská obrana, s tit. Con- 
fessio Waldensium (Basilej 1568, ed. M. Flacius Illy- 
ricus), též in Waldensia 1 (Rotterdam 1616 a 1622, 
ed. B. Lydius); Táborská kronika, s tit. Chronicon sa
cerdotum Thaboriensium, in Geschichtschreiber der 
hussitischen Bewegung 2 (Vídeň 1865, ed. K. Höfler); 
(překlad do nové češtiny) Vyznání a obrana táborů 
(1972, přel. F. M. Dobiáš a A. Molnár). — Ukázky: 
Výklad Zjevení Janova (ed. F. M. Bartoš in Táborské 
bratrstvo let 1425—1426 na soudě svého biskupa M. 
z P., ČSPS 1921); (překlady do nové češtiny) Výklad 
Zjevení Janova in J. Macek: Ktož jsú boží bojovníci 
(1951, přel. Anna Pavlů); Táborská obrana in Výbor 
z české literatury doby husitské 2 (1964, přel. A. 
Molnár); Táborská kronika in J. Macek: Ktož jsú 
boží bojovníci (1951, přel. Anna Pavlů), též in Výbor 
z české literatury doby husitské 2 (1964, přel. R. Ur
bánek, upravil B. Ryba). ■

LITERATURA: Z. Nejedlý in Prameny k syno
dám strany pražské a táborské v 1. 1441 — 1444 
(1900) → Dějiny husitského zpěvu za válek husit
ských (1913; znovu Dějiny husitského zpěvu 4, 

1955); J. Sedlák in Táborské traktáty eucharistické 
(Brno 1918); F. M. Bartoš: Postila M. B. na evangelní 
harmonii, CČM 1919 + M. z P., in Světci a kacíři 
(1949) + Konec M. B., Teol. příloha Křesťanské re
vue 1961; J. Dobiáš in Dějiny Pelhřimova 1 (1927), 
2 (1954); J. Macek in Tábor v husitském revolučním 
hnutí 1 (1952), 2 (1955); A. Molnár: Nad úvodními 
kapitolami B. Táborské konfese, Teol. příloha Křes
ťanské revue 1961; viz též EDICE.
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Marie Biskupová-Dědinová viz in Josef
Biskup

Vilém Bitnar
* 11. 4. 1874 Zöečnzl (Hronov-Z.)
† 12. 10. 1948 Praha

Literární historik, bibliograf, překladatel, editor 
a publicista jednoznačně katolického zaměření, se 
zvláštním zájmem o baroko; představitel i dějepisec 
Katolické moderny 90. let 19. století; v mládí také 
básník.

1923—24 se podepisoval také Bittnar. Absol
voval měšťanskou školu v Kladně, kde se také 
vyučil řemeslu modelářskému a kovolitecké- 
mu. Na vyšší státní průmyslové škole v Praze 
(obor strojního inženýrství) maturoval 1902, 
později si doplnil vzdělání na pražské technice 
(1907—08). Už za studií byl zaměstnán jako 
technický adjunkt železáren v Kladně (1896 až 
1901) a vyučoval na státní p cračovací prů
myslové škole (1898). 1905- 08 byl technic
kým správcem sléváren v Komárově u Hořo
vic (k tomuto místu se později vrátil jako his
torik), od 1908 se věnoval výhradně literatuře 
a publicistice s výjimkou válečných let 
1915—17 (inženýr v dílnách na výrobu střeliva 
v Příbrami) a 1918—19 (závodní inženýr slé-
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váren ve Skuhrově nad Bělou). Od 1921 byl re
daktorem Lidových listů, od 1924 Hovorů lite
rárních a uměleckých v časopisu Den. Agilně 
se podílel na organizačním a publicistickém 
hnutí Katolické moderny, spolupůsobil při za
ložení časopisu Nový život, 1907 založil v Pra
ze týdeník katolické inteligence Nový věk, 
z jeho popudu se 1908 ustavilo v Praze Sdru
žení katolické inteligence, které vyvíjelo před
náškovou činnost a stalo se základnou B. re
vue Meditace i knižnice k ní připojené. Byl 
činný při oslavách výročí Jana Nepomuckého 
a sv. Václava, podílel se na přípravě velké vý
stavy českého baroka apod. Od 1917 působil 
v Družině literární a umělecké, od 1933 byl ta
ké jejím čestným členem. Přispíval i do ency
klopedií Český slovník bohovědný, Nový vel
ký ilustrovaný slovník a Ottův slovník naučný 
nové doby.

Celé B. literární dílo je projevem autorovy 
snahy pracovat „pro obrodu umění ve smyslu 
katolickém“. Svůj záměr realizoval B. nejplně
ji jako literární historik, redaktor a editor. Vy
nikal obsáhlými a detailními znalostmi fakto
grafickými a systematičností své literárněhi- 
storické práce, která měla za cíl apologii kato
licismu v kultuře a literatuře, spočívala však 
v podstatě v pozitivistickém shromažďování 
a třídění životopisných a knihopisných dat ka
tolických autorů, ve vydávání zapomenutých 
knih (často v bibliofilské úpravě) a v pořádání 
náboženských tematických výborů, čítanek 
i kalendářů. Jako básník debutoval B. v 90. le
tech sbírkou inspirovanou poezií J. Zeyera 
a obsahující meditativní glosy a biblické para
fráze; mladistvý pesimismus koriguje B. mysti- 
cizující vírou ve smyslu katolického nábožen
ského učení . Charakter této rané poezie již 
předznamenává autorovo pozdější zaujetí ba
rokní poezií a kulturou. V době organizační 
a redakční činnosti (zejm. v Novém věku, 
v Meditacích, v Archívu literárním, v Arše aj.) 
sbíral B. záznamy pro svůj velký literární ar
chív, ve 20. letech začal na jeho základě publi
kovat i knižně (často v příležitostných a účelo
vých tiscích, pořizovaných někdy cestou sepa
rátních otisků z časopisů i sborníků). Do šířky 
založená drobnokresebná Rukověť dějin české 
literatury básnické (vycházela jako příloha 
Archy 1925) uvízla u písmene A. Teprve ve 30. 
letech se B. prosadil jako významnější literární 
historik, zejm. knihami o baroku, jehož ducha 
hledal v „touze po jednotě“ a jež chápal jako 

epochu obrody českého národa a zrodu nové
ho lidského typu (člověka svatojánského po 
svatováclavském typu gotickém). B. heuris
tická práce literárněhistorická a pečlivá práce 
editorská byla jednou z nejplatnějších opor 
katolické ideologie v Čechách; přesto laik B. 
nenalézal vydatnější hospodářské zajištění 
pro svou práci. B. „badatelská opravdovost 
a noblesa“ (Salda) autorovi zabraňovala sice 
zacházet v anexi významných autorů pro ka
tolicismus příliš daleko (např. u Máchy), neu
možnila však B. zaujmout kritičtější poměr ke 
katolické literární produkci 19. a 20. století.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Hanuš Pučálka, Jan Hur- 
dálek, Jan Chorinus, Jan Kaněra, Jan Kustoš, Jan Se- 
merák, Jan Šíma, Jiří Záháň, Karel Jezbera, Miloš 
Babor, Miloš Hlavatý, Pavel Valenta, Šebestyán Ne
špor, Václav Bidlo, Václav Kristián Popel; Btr;(Čes
ký slovník bohovědný), J. H., -vb-. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Akord (od 1942); Almanach secese (1896); Archa 
(1924 stať o Bridelovi Jesličkový lyrik...; 1925 začá
tek slovníkové Rukověti dějin české literatury bás
nické, jako příl.; 1936 Máchova katolicita); Archív li
terární (1919—22; 1919 Nedostatky české literatury 
katolické, 1922 Počátky Katolické moderny); sb. 
Baarův památník (1926); kal. Beseda; Blahověst; Ča
sopis katol. duchovenstva; kal. Českosl. žena; sb. Do 
památníku dr. A. Kolískovi (1930); Eva (1925); sb. 
František Světlík šedesátníkem (1935); Hlídka (1934 
Poetika Jana Rozenpluta ze Švarcenbachu); sb. K. 
H. Mácha (1937); sb. Kázání ptáčkům (1930); Květy; 
Lid. listy (1920—21); Listy pro umění a kritiku (1935 
Bridel a Komenský); Lit. rozhledy (od 1927); Medi
tace (1908—11); Na hlubinu; Náš domov (1938 
Osobnost a dílo K. Vrátného); Naše doba (1939); 
Naše kniha; Naše listy (1927 — 29); Naše věda 
(1942); Našinec (od 1918); Nový věk (1907-16); 
Nový život; sb. O českou literární kritiku (1940); Ob
čanské noviny (1920—21); Obrození (1912); sb. Pod 
jedním praporem (1895); sb. Pragensia svatojánská 
(1929); Přehled; Rozhledy literární; Řád (1943—44); 
sb. Slavnostní list Ozvěny v Komárově (1904); Stu
dentská hlídka (1909—10); sb. Svatopluku Čechovi 
(1946); kal. Svatý Antonín; sb. Svatý František a Če
chy (1926); kal. Svatý Vojtěch; Tak (1937 — 38); kal. 
Třebízský; kal. Venkovan; Vlasť (od 1893); kal. 
Vzkříšení (1923 — 24); Život (od 1926; 1935 stať 
Duch českého baroku); sb. Živý Vrchlický (1937). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře a umění: Bi
blické rapsodie (BB, Holešov 1896); Matky sedmi- 
bolestné (BB 1897); Schematismus žijících katolic
kých spisovatelů československých (slovníček, 
1920); Katolicita Julia Zeyera (E 1926); Sigismund 
Ludvík Bouška (E 1932); Podlahův gotický sen 
(1932); O českém baroku slovesném (EE 1932); Voj
těch Pakosta (E 1936); Postavy a problémy českého
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baroku literárního (EE 1939); O podstatě českého li
terárního baroku (E 1940); Inferiorita české literátu-, 
ry katolické (E 1941). — Překlady: M. Herbert: Po
vídky ze starých měst (1922) 4- Láska lékařova 
(1922). — Ostatní práce: Průvodce Prahou svatová
clavskou (1929); Jan z Jenštejna (1938). ■ REDIGO
VAL časopisy: Nový věk (1907 — 16, kulturní rubri
ka), Meditace (1908—11), Studentská hlídka (1909— 
10), Obrození (1912), Hlídka literární a umělecká 
(1912), Archív literární (1919—22), Občanské noviny 
(1920 rubrika Literární středa, 1921 Neděle Občan
ských novin), Lidové listy (1920—21), Archa (1923,4. 
číslo 1938), Den (1924—41, rubrika Hovory literární 
a umělecké), Život (1926 — 27), Naše listy (1927 — 29), 
Vlast (1930), Nedělní den (1941); kalendáře: Beseda, 
Československá žena (1923—24), Třebízský (1923— 
24), Svatý Antonín (1923—24), Svatý Vojtěch (1931), 
Vzkříšení (1923—24); sborníky a katalogy: Slav
nostní list Ozvěny v Komárově (1904), Jesličková 
výstava v Praze (1923, s A. Šormem), Katalog výsta
vy svatojánských pragensií (1929, s K. Procházkou), 
Do památníku dr. A. Kolískovi (1930), Dějiny žele
záren a obce Komárova (1930), Katalog jubilejní 
výstavy Čs. akciové tiskárny v Praze (1936); knižni
ce: Knihovna Nového věku (1908—18), Knihovna 
vybrané četby (1910), Knihovna Meditací 
(1908—16), Knihy korunové (1910—11), Raná setba 
(1928 — 30). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Pouť za 
svátým Grálem. Výbor z české poezie moderní 
(1918); J. Linda: Záře nad pohanstvem (1919); There- 
sia a Jesu: Meditace duše o Bohu (1922); F. Doucha: 
Poupátka a bodláčky (výbor, 1926); Serafínské no
vely (výbor z františkánské literatury, 1926); Biblio
grafie díla Miloše Martena (1926); Svatý Cyril v čes
ké poezii moderní (výbor, 1927); V. Beneš Třebíz
ský: Levohradecké pomněnky 1 (1927) 4- Povídky 
vánoční (1928); Sborníček svatováclavský (výbor le
gend a básní, 1928); J. Š. Baar: Obrázky z mého ži
vota (1929) + Rok na chodské vsi (1930) 4- Posled
ní soud (1947) 4- Holoubek (1948); Antologie stře
dověké poezie svatováclavské (1929); Věnec básní 
o svátém Václavu (1929); V. Hájek z Libočan: O nej
starších hradech a městech českých (1930); Knihov
na katolického inteligenta (seznam doporučené čet
by, 1931); Věnec básní o svaté Ludmile (1932); Z řečí 
biskupa dr. A. Podlahy (1932); Čítanka svatojánská 
(1. Náboženská osobnost svátého Jana Nepomucké- 
ho, výbor z české literarury 14. —20. věku, 1932; 2. 
Od kněžského vysvěcení po mučednickou smrt, 
1933; 3. Janova mučednická smrt a posmrtné oslave
ní, 1934); B. Bridel: Slavíček velikonoční (1933); A. 
Michna z Otradovic: Vánoční lyrika (1936) 4- Vá
noční muzika (1940); Sanctus Bonaventura: Slavíček 
vánoční (1937, v překladu B. Bridela); F. M. Krum: 
Pastorela betlémská (1937, s J. Vašicou); M. Bartys: 
Praha, rozkoše zahrada (1940); Zrození barokového 
básníka (antologie z přírodní lyriky čes. baroka, 
1940); Jan Sedlák (bibliogr. část knihy B. Chudoby, 
1947). I

LITERATURA: B. Slavík: V. B. jako spolupra
covník Archy (1934); sb. Poselství (1938). ■ ■ ref. 
Biblické rapsodie: F. X. Šalda, Lit. listy 1897 → KP 
3 (1950); kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 1896; J. Kará
sek, Niva 1896; an.: Moderní revue 1896, sv. 4, s. 119 
■ ref. Katolička J. Zeyera: -i-, Kritika 1926; J. M. 
Augusta, Lumír 1926; E. Rádi, Čes. mysl 1927 ■; A. 
N. (Novák): Literatura jubilea františkánského, 
LidN 6. 1. 1927 + V. B., LidN 11. 4. 1934; p. (A. M. 
Píša): V. B, PL 11. 4. 1934; B. Slavík: K šedesátce V. 
B., Rozhledy 1934; K. P. (Polák): Český barok slo
vesný, PL 8. 8. 1934; Kaj. (K. Janský): Máchův barok, 
LitN 1936/37; ■ ref. Postavy a problémy českého 
baroku literárního: K. Polák, KM 1939 4- Nár. prá
ce 19.3.1939; J. B. Čapek: Nový triumf baroka?, Na
še doba 1939; B. Slavík, LidN 6. 3.1939 ■ ; K P. (Po
lák): O podstatě českého literárního baroka, Nár. 
práce 7. 11. 1940 4- O Katolické moderně, Nár. prá
ce 1. 6. 1941; J. Vašica: K sedmdesátce V. B., Akord 
1944; E. Masák: V. B. a naše Družina literární a umě
lecká, Archa 1948; J. Čeřovský: Věrný a užitečný, 
Katol. noviny 1973, č. 41.
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Jiří Bittner
* 23. 1. 1846 Milavče u Domažlic
† 6. 5. 1903 Praha

Herec a překladatel divadelních her, autor humore
sek a memoárových črt

Pocházel ze selského rodu; po obecné škole 
v rodišti a roční přípravě z látky hlavní školy 
navštěvoval (od 1857) nižší reálku v Domažli
cích, 1859—63 reálku v Panské ulici v Praze 
(zde ho učil češtině dramatik F. V. Jeřábek, 
který podporoval B. zálibu v recitaci). V břez
nu 1863 tajně uprchl přes Krakov do ruského 
Polska na pomoc povstání, byl raněn v šarvát
ce u Szklar, léčil se v povstalecké nemocnici 
v Krakově a v červenci se vrátil domů. 
U zkoušky doplňující látku 6. třídy propadl 
a odešel opakovat ročník na reálku do Písku 
(zde ho učil kreslení A. Heyduk), už na podzim 
1863 se tu však setkal s Kramuelovou herec
kou společností a pod jejím vlivem odešel 
k divadlu. Od ledna 1864 byl kočovným her-

241



Bittner

cem u Kramuela (s výjimkou několika měsíců 
v témž roce u společnosti Čížkovy), kde zůstal 
až do vypuknutí prusko-rakouské války 1866 
(ředitel tehdy společnost rozpustil a B. vstou
pil jako dobrovolník po čas války do rakous
kého vojska a sloužil jako kadet v Linci, Mos
tu nad Litavou a v okolí Vídně). V říjnu 1866 
se vrátil do Prahy, na popud F. V. Jeřábka udě
lal zkoušku k Prozatímnímu divadlu a působil 
tu až do 1877, kdy se stal členem divadla 
v Meiningen (spolu se svou ženou Maruškou 
Boubínovou-Bittnerovou, s níž se oženil 1874). 
1879—80 byl hercem divadla Viktoria v Berlí
ně. Na začátku 1881 se manželé Bittnerovi 
vrátili do Prahy k zemskému divadlu; B. půso
bil pak na scéně ND až do 1899, kdy se — po 
tragické smrti své ženy 1898 — vzdal herecké 
činnosti (1900 vystupoval občas pohostinsky 
a 1901 se dal reaktivovat, ale zemřel už po 
dvou letech). Pohřben byl na Olšanských hřbi
tovech.

B. literární práce vyplynula z jeho činnosti 
divadelní; začal jako autor překladů a úprav 
her (z polštiny a němčiny) pro potřeby domá
cího repertoáru, z nichž jen některé vyšly tis
kem (soustředil se hlavně na komedie polské
ho dramatika Fredra ml.). V duchu běžného 
vkusu arénních diváků své doby napsal spolu 
s hercem A. Puldou i jednu původní frašku 
(Hlavní trefa v čepici), hranou 1874 v aréně Na 
hradbách, která však po dvou představeních 
zapadla. Později začal psát na memoárovém 
základě črty, obrázky, humoresky a drobné 
povídky, jejichž tématem bylo zejména divad
lo a život kolem něho (osudy mladých here
ček, zajímavé figurky a anekdotické příběhy 
z divadelního prostředí, s nimiž se setkal 
v Praze i za svých cest po venkově i cizině). 
Tematicky poutavé jsou B. obrázky autenticky 
zachycující epizodky z polského povstání 
a dokumentárně cenná herecká autobiografie 
Z mých pamětí

PSEUDONYM, ŠIFRA:v Holátko (Humorist, listy, 
Paleček); ý (Lumír). ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu 
(1893); Divadelní list ND (1886); Humorist, listy (od 
1874); Květy (1894); Lumír (od 1874); Osvěta (od 
1884; 1906 vzpomínky Z vypravování J. B.); Paleček 
(1874); Pešti Hirlap (1886); Politik (1889); Slovanský 
sborník (1884); Světozor (od 1884); Švanda dudák 
(od 1891); Zlatá Praha (od 1884). ■ KNIŽNĚ. Be
letrie: Z mých pamětí (1894); Frašky a tragédie (RP 
1897); Jeviště a zákulisí (črty, 1900). — Překlady: J. 
A. Fredro: Stará liška nad mladou (1874) 4- Živlové 

naší doby (1874) 4- Na jedlíka půst, na lenocha tuš 
(1874) 4- Jediná dcera (1876); B. Björnson: Bankrot 
(1877); K. Zalewski: Před sňatkem (1877); V. Kozie- 
brodski: Svůdné zlo (1877); K. Gruendorf: Háček 
z minulosti (1877). I SCÉNICKY. Hra: Hlavní trefa 
v čepici (1874, s A. Puldou). — Překlady: J. A. Fre
dro: Dříve poznat, pak milovat (1873) 4- Vydřiduch 
a jeho trampoty (1874). I USPOŘÁDAL: Úplný be- 
sedník (sb. recitací a výstupů, 1877, s J. R. Vilímkem).
■

LITERATURA: J. Neruda: ref. Hlavní trefa v če
pici, NL 14. 7. 1874 → České divadlo 4 (1958); J. L. 
Turnovský: J. B., Zlatá Praha 1886; F. V. Vykoukal: 
ref. Z mých pamětí, Světozor 1894 + ref. Frašky 
a tragédie, Světozor 1896; F. A. Šubert: J. B., Osvěta 
1903.

II

Inocenc Arnošt Bláha
* 28. 7. 1879 Krasoňov↑i Humpol.ce
† 25. 4. 1960 Brno

V mládí básník a prozaik, ve zralém věku sociolog 
a etik, vědecký publicista.

Syn řídícího učitele, po maturitě na gymnáziu 
v Pelhřimově (1897) studoval 2 roky v teolo
gickém semináři v Hradci Králové. Stal se 
stoupencem reformního hnutí v katolicismu, 
ze semináře byl vyloučen, studoval pak rok na 
filoz. fakultě ve Vídni (1899—1900), 2 roky na 
univerzitě pražské (1900—02), jeden semestr 
na Sorbonně v Paříži. Po ukončení studia pů
sobil jako středoškolský profesor na Žižkově 
v Praze (1903—04), v Novém Městě na Mora
vě (1904—10 a 1911 — 19) a na dívčím učitel
ském ústavu v Litomyšli (1910—11). Na studij
ní dovolené v Paříži (1908—09) se seznámil 
s názory francouzských pozitivistů v sociologii 
(E. Durkheim) a etice (L. Lévy-Bruhl). Dokto
rát filozofie obhájil 1908 na pražské univerzitě 
prací Duše malého města, habilitační spis Měs
to vydal 1914, habilitoval se 1916 na české 
technice v Brně, přesto však ještě 1919—21 
působil jako profesor reál, gymnázia v Kře
mencově ulici v Praze. Teprve počátkem 1922 
byl jmenován mimořádným profesorem socio-
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logie na Masarykově univerzitě v Brně, 1924 
pak řádným profesorem. 1925 dal podnět 
k obnovení strany pokrokové. Byl místopřed
sedou Sociologické společnosti (od 1925), 
předsedou sociologické sekce při České aka
demii zemědělské (od 1926), předsedou Filo
zofické jednoty v Brně atd. Jako sociolog vy
pracoval metodu konkrétního empirického vý
zkumu a zabýval se především sociologií ven
kova a inteligence, dítěte a rodiny. Světonázo
rově a metodologicky byl pozitivista a objek
tivní idealista; politicky vystupoval pokroko
vě, jak dokládá spolupracovnictví marxistů B. 
Václavka a L. Svobody v jím založené a redi
gované Sociologické revui a jeho členství 
v Levé frontě (1929—31). Patřil mezi vynikají
cí řečníky, rozvinul rozsáhlou osvětovou před
náškovou činnost pro širokou veřejnost, i pro
střednictvím rozhlasu. Po příchodu nacistů 
1939 byl krátce (2 týdny) vězněn na Špilberku 
v Brně, v listopadu t. r. byl penzionován. 1945 
byl reaktivován a přednášel na brněnské filoz. 
fakultě do 1950, kdy odešel do důchodu. Jeho 
stěžejní práce, Sociologie, vyšla až posmrtně.

Jako beletrista vydal B. na počátku století 
dvě básnické sbírky, v nichž prošel vývojem 
od Vrchlického k Macharovi a Sovovi; časopi
secky vyšly jeho překlady německého lyrika 
R. Dehmela. Také B. povídky a román o mladé 
lásce a erotických a morálních krizích Liduška 
zůstaly pouze v časopisech. — Beletrie využí
val B. i později jako východiska při sociologic
kých analýzách a při zkoumání soudobé mo
rálky.

PSEUDONYM: Amis (Rozvoj). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Brázda (1925); Bytová kultura (1924); Čas 
(1910—22); Časopis učitelek mateřských škol (1933); 
Čes. mysl (1903 — 30); Čes. osvěta (1933); Čes. stráž 
(1918 — 19); Dílna lidskosti (1921—22); Etické hnutí 
(1930); Filoz. ruch (1921); Hlídka Času (1906—11); 
Horácké listy (1909-39); Index (1930-39); Jihočes. 
přehled (1929); Kritika (1926 — 28); Kult, zprávy 
(Prostějov, 1938); Květy (1904—05; 1905 román Li
duška); Levá fronta (1931); Lid. noviny (1910—21); 
Lípa (1919); Máj (1901); Majales (1922-23); Měš
ťanská škola (1906, 1933); Moderní stát (1933-36); 
Morava (1925); Mor. noviny (1926—36); Mor. slez, 
revue (1921—23); Mor. slez, učitel (1939); Naděje 
(1905); Národ (1918); Nár. listy (1910); Nár. osvobo
zení (1924—38); Národohosp. obzor (1914); Náš 
kraj (1933); Naše doba (1912, 1936); Naše věda 
(1921 — 38); Naše žně (1905); Nezávislá politika 
(1933—37); Nová svoboda (1925); Nové Atheneum 
(1921); Nový lid (1922 — 39); Nový život 

(1899-1901); Orbis (1927-28); Osvětová Morava 
(1938—39); Osvětový věstník (1924—27); Osvětový 
věstník moravskoslezský (1934); Panoráma (1928); 
Parlament (1921-28); Péče o mládež (1922—38); 
Pedag. rozhledy (1911—24); Pestrý týden (1928); Po
krokový obzor (1925 — 33); Politická revue (1938); 
Pozor (1910); Prager Presse (1924—36); Pražská lid. 
revue (1905); Realistický obzor (1921, 1925); Rozvoj 
(1901 -02); Ruch (1925-29); Slovan (1900); Slovan
ský přehled (1910); Snaha (1908); Sociální pracovni
ce (1933); Sociální revue (1925); Sociální služba 
(1925); Sociolog, revue (1930—49); Sokol (1926); So- 
kolice (1922—36); Sokolské besedy (1911); Sokolský 
věstník (1939); Stráž Moravy (1923 — 26); Středa 
(1912—13); Střední škola (1937); Školské reformy 
(1926—35); Věstník čes. profesorů (1909 — 17); Věst
ník mor. učitelů (1933); Věstník pedagogický (1935); 
Věstník sokolský (1920); Věstník učitelů na Moravě 
(1931); Vídeňský věstník (1900); Volné slovo (1929); 
Ženská revue (1911); Ženské listy (1920). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Po cestách vítězů (BB 1902);. Ať je ze
mě písní (BB 1903). — Ostatní práce: Město. Studie 
sociologická (1914); T. G. Masaryk (1919); Mravní 
výchova ze stanoviska sociologického (1921); Filo
zofie mravnosti (1922); K psychologii doby (1922); 
Současné názory mravní (1923); Základy mravnosti 
(1923); Program strany pokrokové (1925); Sociolo
gie sedláka a dělníka (1925, rozšiř, vyd. 1937); Socio
logie dětství (1927); Problémy lidové výchovy 
(1927); O laický základ mravní výchovy (1929); Proč 
pracovat v lidovýchově? (1932); Dnešní krize rodin
ného života (1933); Dítě a prostředí (1933); Sociolo
gie inteligence (1937); Vědecká morálka a mravní 
výchova (1940); Kultura a politika (1946); Úkol vědy 
a umění v životě (1946); Etika jako věda (1947); Pro
blém lidu (1947); Výchova k rodičovství (1947); — 
posmrtně: Jak se dívat sociologicky na život (1947); 
Sociologie (1968, ed. J. Obrdlíková). — Výbor: Ny- 
brané kapitoly z etiky (1926). ■ REDIGOVAL časo
pis: Sociologická revue (1930—39, s J. L Fischerem 
a E. Chalupným; pak 1946—49); knižnici: Sociolo
gická knihovna (od 1925). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: T. G. Masaryk (oslavné básně, 1920). ■

BIBLIOGRAFIE: in sb. Pocta I. A. Bláhovi... 
(1939); in SPFF Brno, G 14 (1970). ■ LITERATU
RA: sb. Pocta I. A. Bláhovi k 60. narozeninám (1939, 
red. A. Obrdlík; mj. B. Václavek: Sociologův poměr 
k umění); sb. Živá slova A. B. (1939, red. L. Boček). ■ 
Sociolog, revue 1939, č. 1; V. Cvek in Lidé kraje me
zi třemi vrchy (1967); V. Podaný, J. Pomazal: Prame
ny k dějinám společenských věd 2, Archívní zprávy 
ČSAV č. 13, 1981.
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BláhaJosef Bláha
* asi 1754 Hlízov (Nové Dvory — H.) u Kutné 
Hory
† 19. 1. 1831 Uhříněves

Písmák, prozaik a básník, autor didaktického pojed
nání.

Psal se též Blaha. Koncem života uváděl 
u svého podpisu „mistr ovčácký“. Finančně se 
podílel na kutnohorském vydání Komenského 
Hlubiny bezpečnosti (1786).

V rukopisných sborníčcích rozšiřoval opisy 
literárních památek předbělohorských a bělo
horských (např. Š. Lomnického píseň o koru
nování krále Ferdinanda a V. Jelenského píseň 
o staroměstské popravě českých pánů, obojí 
s poznámkami svého přítele F. Vaváka) i vý
pisky z bible, z novin, z díla J. H. A. Gallaše 
(seznámil se s ním 1800 při zájezdu na Mora
vu), v opisu dochoval „Písně skládané od Vol- 
nejch“. Do rukopisných sborníčků zařazoval 
i svoje básnické skladby (dvě se dochovaly 
v opisu J. F. Čermáka Českobrodského). Větši
na B. básní je psána jako písňové texty, je to 
poezie reflexívní, náboženská, gnómická, pa
storální, snad je B. i autorem básní s obsahem 
společenskokritickým. Vzorem mu byla tvor
ba selských písmáků Volných, zčásti i Gallašo- 
va (chvála spokojeného venkovského života, 
význam selského stavu). Několik prozaických 
drobností uveřejnil časopisecky, knižně vydal 
kompilovaný soubor rad a naučení pro mladé 
hospodáře; kniha je uvedena Lomnického ver
ši a uzavřena dvěma původními básněmi J. B. 
Pro B. myšlenkový svět je příznačná přirozená 
zbožnost a náboženská tolerance; není ani do
loženo, ani vyloučeno, že byl B. evangelíkem.

PŘÍSPĚVKY in: Kniha zlatá (1817); Rozličnosti 
Pražských novin (od 1828); — posmrtně: Národo
pisný sborník českoslovanský (1899). ■ KNIŽNĚ: 
Naučení pro mladé sedlské hospodáře, jak mají 
hodnost svého stavu poznati, moudrosti z přiroze
ných věcí nabýti, domovní pořádek držeti, zkušenos
tí se spravovati a cíl, ku kterému člověk od Boha na 
svět postaven byl, znáti... Sebrané a v jedno uvede
né od... (P a BB 1829). ■

LITERATURA: an.: nekrolog, Rozličnosti Praž
ských novin 1831, č. 10; J. V. Jaroš: Samoukové čes
ké poezie, Obrazy života 1859; A. Waldau in Böh- 
mische Naturdichter (1860, též něm. překlad básní); 
J. Vlček: Rukopisný sborník J. B., přirozeného ver- 

šovce a spisovatele (s otiskem 11 básní), Národop. 
sborník českoslovanský 1899; F. M. Bartoš: Dva za
padlí písmáci, in Knihy a zápasy (1948).

mo

Vojtěch Kristián Blahník
* 12. 8. 1888 Dobrovicew Mladé Boleslavi
† 11. 6. 1934 Litoměřice

Divadelní historik a kritik, propagátor a organizátor 
ochotnického divadla; psal i literární studie, příleži
tostné prózy a překládal z francouzštiny a polštiny.

Jeho otce nutilo povolání úředníka cukerní da
ně k časté změně působiště; proto prošel B. 
školami v různých českých městech. Obecnou 
školu začal navštěvovat v Domažlicích a do
končil v Jičíně; do reálky chodil v Jičíně 
(1899—1902), Mladé Boleslavi (jako chovanec 
místního konviktu) a Pardubicích (1903—06), 
kde na jeho vztah k literatuře zapůsobil jeho 
profesor, historik R. Urbánek. Už za student
ských dob hrál B. ochotnicky divadlo; po ma
turitě si na otcovo přání zapsal obor strojního 
inženýrství na technice v Praze, místo studia se 
však zabýval divadlem a literaturou (byl např. 
dopisovatelem pardubické Osvěty lidu) a mu
sel se po roce vrátit domů. Po rodinných spo
rech vyhověl otcově vůli a začal po prázdni
nách 1907 hospitovat jako učitelský čekatel na 
obecné škole v Pardubicích a připravovat se 
na učitelské zkoušky; v dalším školním roce 
byl učitelem na venkovských školách na Par
dubicku. 1909 však znovu odešel do Prahy 
a pracoval jako redaktor, zprvu v malém listě 
na Žižkově, později v Národních listech (pře
kládal též z francouzštiny). 1912 se stal redak
torem Neodvislých listů v Pardubicích. Jeho 
vztah k divadlu posílil ještě sňatek s neteří F. 
A. Šuberta Růženou Wenigovou, sestrou Jose
fa a Adolfa Weniga. Za světové války naruko
val, byl na východní frontě a později jako dů
stojník v Rumunsku. Po vzniku ČSR se stal 
přednostou ústřední knihovny ministerstva ná
rodní obrany v Praze (1917 — 18 absolvoval 
knihovnické kursy při filoz. fakultě), 1919—21
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byl kromě toho lektorem dějin divadla na no
vě vzniklém dramatickém oddělení státní kon
zervatoře. Švagr A. Wenig ho přivedl (1919) 
k práci v Divadelní matici; zde se B. zaěal zají
mat o organizaci divadelně amatérského hnutí 
v ČSR. Působil v Ústřední matici divadelního 
ochotnictva českého, především k zvýšení 
umělecké úrovně ochotnických souborů: vě
noval se velmi agilně organizaci divadelních 
kursů (sám přednesl nespočet přednášek 
v Praze i v odlehlých venkovských místech), 
od 1924 i navazování vztahů s organizacemi 
divadelních amatérů v cizině. Významný podíl 
v jeho práci tvořily styky s divadelními ochot
níky na Slovensku (v Martině pořádal od 1924 
kursy, zasloužil se o uvádění slovenského re
pertoáru na ochotnické scény v Čechách atd.). 
Kromě organizačně výchovné činnosti 
v ústředním orgánu ochotnického hnutí půso
bil — zejména jako režisér — v souboru Ty
lův kroužek (hrál v Libni a ve Vysočanech), 
který po válce založil; pro ochotnické inscena
ce upravil řadu her z klasického a staršího re
pertoáru. 1925 se rozešel s ÚMDOČ a založil 
s řadou ochotnických okrsků, které odešly 
s ním, Tylovu obec ochotnickou, jíž předsedal. 
V polovině 20. let se podílel na přípravách no
vého divadelního zákona; spolu s J. Vodákem, 
V. Hofmanem a herečkou A. Suchánkovou byl 
i v ustavující komisi Tylovy společnosti, jež 
měla koordinovat divadelněvědnou práci. 
1924—28 podnikl (na stipendium ministerstva 
školství) několik studijních zájezdů do Ra
kouska, Německa (zejména do Mnichova) 
a Paříže, při nichž shromažďoval materiál ke 
svým Světovým dějinám divadla. Po této práci 
měl také v úmyslu napsat knihu o obrozen- 
ském divadle a praktickou divadelní příručku, 
své plány však už nerealizoval. Zemřel sebe
vraždou. Jeho dcerou je režisérka E. M. Berge
rová (nar. 1921).

V mládí vydal B. několik literárněhistoric- 
kých a kritických statí (o E. z Lešehradu, K. 
Sabinovi, májovcích), později se však zcela 
soustředil k teatrologickému studiu. Byl k ně
mu přiveden propagačně výchovným působe
ním mezi divadelními ochotníky, a tato v pod
statě lidovýchovná, praktická orientace se 
odráží ve všech jeho pracích. Vedle populár
ních příruček určených přímo provozu ochot
nického divadla se věnoval zejména studiu di
vadelních dějin; součástí tohoto zájmu byla 
i jeho snaha dospět — přes poznání vývojo

vých proměn druhu — k definici divadla jako 
oblasti umění. Ve své době průkopnickému 
položení otázky „smyslu a podstaty divadelní
ho umění“ neodpovídalo však vlastní řešení 
problému. B. teoretické práce nepřekročily 
eklektické kupení cizích soudů; jejich hodno
tou však zůstává velká sčetlost, rozsáhlý mate
riálový základ, názornost a přehlednost výkla
du. Všechny tyto rysy charakterizují i jeho Svě
tové dějiny divadla, které zůstaly v českých 
poměrech ojedinělým pokusem o souhrnné dí
lo informativního typu. Citové zaujetí pro di
vadlo, pro B. obecně charakteristické, se odrá
ží ve studiích věnovaných Tylovi, zejména 
v monografii J. K. Tyla had z ráje, soustředěné 
k jeho životu a divadelnímu působení (vlastní 
dramatickou tvorbu ponechává kniha stra
nou); obsáhlým studiem dobových dokumentů 
obohatila zejména poznání Tylova životopisu. 
Kromě divadelních a literárních studií přeložil 
B. několik beletristických knih z francouzštiny 
a polštiny (překlady někdy doprovázel infor
mativními úvody) a pokusil se o původní pró
zu; jeho memoárové črty a válečná tendenční 
povídka Hrdinka zůstaly však jen na okraji je
ho díla.

ŠIFRY: v. b., vbk, Vbk. ■ PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach Spolku akademiků pardubických (1909; studie 
o májovských almanaších); Čes. divadlo (1918); Čes- 
kosl. divadlo (od 1923);. Jeviště (od 1920); Lid. novi
ny (1924); Masarykův slovník naučný (2. díl, 1926); 
Nár. listy (od 1910; 1916 fejetony z fronty); Neodvis- 
lé listy (od 1912); Osvěta (1910); Osvěta lidu (Pardu
bice, 1906); Příručka pro ochotníky (1932); Ročenka 
Kruhu sólistů MDP Vinohrady (1926); Rozpravy 
Aventina (1930); Topičův sborník (1918). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře a divadle: Emanuel 
šlechtic z Lešehradu (studie, 1910); F. Rabelais: Gar- 
gantua (úprava pro ml., 1913); Hrdinka (P 1917); 
Rok v etapách za východní frontou (FF 1917); Umě
ní divadelní (studie, 1918); Smysl a podstata divadel
ního umění (1923); Z režisérova zápisníku (studie, 
1924); O režii a režisérech (studie, 1925); J. K. Tyla 
had z ráje. Život — divadlo (monografie, 1926); J. K. 
Tyl (popularizační brožura, 1926); Světové dějiny di
vadla (1929). — Překlady: H. de Balzac: Ďáblův dě
dic (1910); W. Hauff: Chladné srdce (1911); E. Zola: 
O románu (1911); P. Jur: Jarní dni (1918); V. Hugo: 
Poslední den odsouzencův (1920); A. Dygasiňski: 
Velké lovy (1921). — Ostatní práce: Ze státoprávní 
domácnosti (polemická brožura, 1913). — Souborné 
vydání: Spisy V. K. B. (1946, 1 sv., s tit. Umění diva
delní, ed. E. M. Bergerová; nedokončeno). I USPO
ŘÁDAL: Karel Sabina (výbor, 1911, s životopisnou 
studií). ■
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LITERATURA: O. Šimek: ref. Emanuel šlechtic 
z Lešehradu, Novina 1910/11; A. M. Pisa: ref. J. K. 
Tyla had z ráje, PL 18. 2. 1926; A. Novák: Nová lite
ratura o J. K. Tylovi, LidN 11.7. 1926; ■ ref. Světové 
dějiny divadla: O. Fischer, PL 19. 1. 1930; A. M. 
Brousil, Venkov 18. 5. 1930 ■; M. Holas: Rozhovor 
s V. K. B., Rozpravy Aventina 1930, s. 111; ■ nekro
logy: J. Vodák, Čes. slovo 13. 6. 1934; A. M. Píša: PL 
13. 6. á 14. 6. 1934; J. Rydvan, Čes. divadlo 1934; A. 
Pražák, Naše věda 1935 ■; J. Mikota: Vzpomínka na 
V. K. B., LidN 9. 6.1944; E. M. Bergerová in V. K. B.s 
Umění divadelní (1946); J. Honzl: ref. Umění diva
delní, Otázky divadla a filmu 1948; J. Rydvan: Na 
paměť V. K. B., Divadlo 1948; J. Hájek in V. K. B.: J. 
K. Tyla had z ráje (1950); O. Štorch-Marien in Oh
ňostroj (1969).

//

Jan Blahoslav
* 20. 2. 1523 Přerov
† 24. 11. 1571 Moravský Krumlov

Biskup jednoty bratrské a dovršitel jejího celoná
rodního kulturního významu; básník, překladatel, 
historik, pedagog, gramatik a hudební teoretik.

Vyrůstal v religiózním prostředí bratrské měš
ťanské rodiny (původní rodinné jméno Blažek 
si pozměnil), základního vzdělání nabyl 
1532—40 na přerovské bratrské škole, řízené 
J. Wolfem, 1540—43 se připravoval na du
chovní službu v jednotě v Kroměříži jako „če
ledín“ u M. Michalce. Na další studia (hlavně 
jazyková) byl jednotou vyslán na luteránské 
gymnázium, řízené proslulým pedagogem V. 
Trotzendorfem, do Goldbergu (1543—44) a do 
Wittenbergu (1544—45) jako centra reforma
ce; tam našel jeho humanistický zájem vzor 
v Melanchthonovi. Spjat od mládí s jednotou 
bratrskou názorově i existenčně, řídil jejími 
zájmy všechnu svou kulturní aktivitu a podři
zoval jim své humanistické vzdělání. Po ná
vratu na Moravu pracoval v prostějovské ško
le, v červenci 1548 byl v době ostré perzekuce 
jednoty ustanoven za pomocníka biskupa J. 
Černého v Mladé Boleslavi. Do vývoje jedno
ty zasahoval zprvu jako literární zastánce sta

novisek, vypracovaných její „úzkou radou“, 
historickým spiskem o původu jednoty a pak 
i moralistním traktátem, varujícím před svět
skými svody a mravní úhonou, která hrozí bra
trskému dorostu od zneužívání zraku. 1549 
krátce pobyl na univerzitě v Královci, kde tr
pěl nesnášenlivou luterskou ortodoxií O. 
Osiandera, ale našel pro jednotu kritické sym
patie u biskupa P. Sperata. Po odchodu z Krá
lovce ohrožovaného morem odebral se ještě 
1549 na Speratovu přímluvu do Basileje jako 
centra humanistických studií, ale jeho slibný 
pobyt přerušila na jaře 1550 těžká nemoc. Od 
července 1551 byl opět pomocníkem J. Černé
ho jako archiváře jednoty v Mladé Boleslavi, 
1553 byl v Přerově vysvěcen na kněze. Vedle 
archivářských prací na Aktech jednoty bratrs
ké a bratrském nekrologiu byl pověřován i di
plomatickými úkoly ve prospěch jednoty 
(1555—57 čtyři cesty do Vídně v naději na po
moc jednotě od arciknížete Maximiliána, 1556 
do Magdeburku k Flaciu Illyrikovi). 23. 8. 1557 
byl zvolen jedním z biskupů jednoty, 1558 
ustanoven jejím písařem se sídlem v Ivanči
cích; pobyt tam přerušoval už jen zřídka ces
tami na synody a inspekce po bratrských sbo
rech. Na jedné z nich zemřel, pohřben byl 
v Ivančicích.

Za pobytu v Ivančicích rozvinul B. po před
chozích příležitostných, zejména historických 
a polemických obranách jednoty široce zalo
ženou kulturní činnost, sledující rozvoj bratrs
ké vzdělanosti a jejím prostřednictvím upev
nění jednoty jako samostatné církve. K tomu 
směřovala i B. péče o ivančickou školu, nej
významnější učiliště pro bratrský kněžský do
rost, a pedagogické i moralistické práce s tím 
spojené i dozor nad bratrskou tiskárnou, pře
devším však literární práce. V nich se vedle 
konfesijního zřetele plně uplatnila i B. huma
nistická erudice (redakční práce a autorský 
podíl na bratrském kancionálu, učebnice hu
dební teorie s praktickými návody, překlad 
Nového zákona). Do vleklého sporu o vztah 
jednoty k vyššímu vzdělání zasáhl rozhodují
cím způsobem polemikou proti jeho odpůr
cům, vedeným J. Augustou (tzv. Filipika proti 
misomusům). Dávný B. zájem o otázky jazy
kové kultury vyvrcholil dlouholetou prací na 
české gramatice, která vyrostla z obsáhlého 
humanisticky poučeného komentáře k starší
mu gramatickému spisu B. Optáta, P. Gzela 
a V. Philomatesa; dílo bylo zamýšleno jako
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pomůcka pro překladatele a kazatele, mělo te
dy sloužit k zdokonalení náboženského života 
a jeho nástrojů. Avšak podobně jako při pře
kládání Nového zákona, které bylo vlastně ja
zykovou a stylistickou revizí starších překladů 
se zřetelem k poznatkům z humanistických 
překladů bible — revizí projevující smysl pro 
stylistickou rovinu biblického jazyka —, a při 
formulování praktických zásad o vztahu mezi 
hudbou a slovem v duchovním zpěvu přesáhla 
i B. práce o gramatice hranice původního ná- 
boženskovýchovného určení a dospěla 
k zkoumání speciálních problémů oboru (např. 
k otázce dialektů, vztahů k jiným slovanským 
jazykům). Smysl pro estetické možnosti jazy
ka, prokázaný v naučeních o skládání a prová
dění duchovních písní, přivedl B. k formulaci 
některých prozodických zásad a v Gramatice 
k hodnocení jazykových kvalit starších čes
kých autorů. Stejně jako v rejstříku bratrských 
písní tu B. shromáždil mnoho literárněhistoric- 
ky cenných údajů. V těchto pracích z vrchol
ného období přerostla B. tvůrčí aktivita, sluču
jící kvality vědce a umělce, rámec církevního 
zaměření a stala se významnou hodnotou ce
lonárodní kultury.

RUKOPISNĚ: O původu jednoty bratrské a řádu 
v ní (1547); Spis o zraku, jak člověk zrakem, to jest 
viděním a hleděním, sobě neb jiným škoditi může 
(1550); Historie hrozného zahřmění božího, anobrž 
hromobití strašlivého, vykonaného skrze Antikrista 
(1555); Summa libelli cuiusdam nuper editi a Fratri- 
bus, qui a nonnullis per errorem vel per odium Pic- 
cardi seu Valdenses vocantur (1555); Summa quae- 
dam brevissima collecta ex variis scriptis Fratrum, 
qui falso Valdenses vel Piccardi vocantur, de eorum- 
dem Fratrum origine et actis (1556); Sepsání o rozdí
lu jednoty bratrské od luterianské (1558); Anvolima- 
tor, to jest O rotě milovné (asi 1560); O vyvolení 
božím (1562); Obrana nového kancionálu (1564); 
Prokázání světlé (1564); Pilné rozjímání (1565); Vý
klad na XIII. kapitolu Zjevení sv. Jana (1565); Zprá
va upřímná a sprostná... (1566); Corrolarium addi- 
tum anno 1567 die 17. Februari (1567, tzv. Filipika 
proti misomusům); Vitia concionatorum, to jest Va
dy kazatelův (asi 1570); Gramatika česká, od kněze 
Beneše Optáta a od kněze Václava Filomátesa pře
dešlých let vydaná a nyní od J. B. Přerovského povy- 
světlená, nemálo i upravená a porozŠířená 
(1551 —71). ■ KNIŽNĚ: Musika, to jest Knížka zpě
vákům náležité zprávy v sobě zavírající (Olomouc 
1558, rozšiř, vyd. Ivančice 1569); — posmrtně: Nau
čení mládencům, k službě Kristu a církvi jeho se od
dávajícím, v jednotě bratrské (Ivančice 1585). — 
Překlad: Nový zákon vnově do češtiny přeložený 

(Ivančice 1564). ■ REDIGOVAL: Acta unitatis Fra
trum (po 1548, 8 sv.); Písně duchovní evanjelistské 
(Šamotuly 1561, tzv. Šamotulský kancionál; 2. vyd. 
Ivančice 1564, tzv. Ivančický kancionál). — Upravil: 
Jakub Bílek: Historia pravdivá o některých zvlášt
ních věcech a divných skutcích v světě, obzvláště 
gak při jednotě bratrské stalých (1554, 1. část, tzv. 
Život Jana Augusty). I EDICE: J. B. Gramatika čes
ká (Vídeň 1857, ed. J. Hradil a J. Jireček); B. Filipika 
proti nepřátelům vzdělání vyššího v jednotě bratrs
ké (ed. P. J. Šafařík), ČČM 1861; Br. J. B. Vady kaza
telův (1876, ed. F. A. Slavík); Musika, in O. Hostin
ský: J. B. a Jan Josquin (1896); Br. J. B. Vady kazate
lův a Filipika proti nepřátelům vyššího vzdělání 
v jednotě bratrské (1905, ed. F. A. Slavík); Akty jed
noty bratrské 1—2 (Brno 1915, 1923, ed. J. Bidlo); 
O původu jednoty bratrské a řádu v ní (1928, ed. O. 
Odložilík); Blahoslavův Nový zákon z r. 1568 (2 sv., 
1931—32, ed. J. Konopásek); Duchovní písně J. B. 
(Přerov 1934, ed. E. Kvasnička); Cesty českých bra
tří Matěje Červenky a J. B. (1942, ed. T. Č. Zelinka); 
J. B. Naučení mládencům (1947, ed. F. Bednář): Bla
hoslavův výklad na 13. kapitolu Zjevení (ed. A. Mol- 
nár), Theologia evangelica 1951; J. Červenka, J. B.: 
Česká přísloví (1970, ed. J. Spilka); — (výbory 
a ukázky:) in Pochodně zažžená (1949, ed. P. Váša); 
in Českobratrská výchova před Komenským (1956, 
ed. A. Molnár); in J. Janáček: J. B. (1966). ■

BIBLIOGRAFIE: in Sborník Blahoslavův (Přerov 
1923). ■ LITERATURA: Sborník Blahoslavův (Pře
rov 1923, red. V. Novotný a R. Urbánek; autoři stu
dií: J. Bidlo, M. Haškovec, V. Helfert, F. Hrejsa, M. 
Hýsek, F. Chudoba, V. Novotný, F. Trávníček, R. Ur
bánek); J. Janáček: J. B. (1966); sb. J. B. Přerovský 
(1971). ■ A. Gindely: Životopis J. B., ČČM 1856; J. 
Goll: Br. J. B. spisy historické, ČČM 1877; V. J. Du
šek: Pokud Jiří Konstanc užil gramatiky Blahoslavo- 
vy, ČČM 1892 + Příspěvky k dějinám české dialek- 
tologie 1, J. B., ČČM 1895; F. A. Slavík: Didakticko- 
pedagogické zásady J. B. v přirovnání k zásadám J. 
A. Komenského, Komenský 1896; O. Hostinský: J. B. 
a Jan Josquin (1896); N. V. Jastrebov: Br. J. B. spis 
O původu jednoty bratrské a řádu v ní, ČČH 1902; J. 
V. Novák: O rétorické stránce Gramatiky Blahosla- 
vovy, LF 1904; J. Vlček: Několik slov o B. mluvnici 
české, NŘ 1917; R. Urbánek in Jednota bratrská 
a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy (Brno 
1923); F. Ryšánek: Životopis J. B., LF 1924; O. Odlo
žilík: Br. J. B. Přerovského spis O původu jednoty 
bratrské a řádu v ní, Věstník KČSN 1928; A. Škarka: 
Několik poznámek k staré české hymnologii, LF 
1933 + Neznámí skladatelé bratrských písní, LF 
1936; V. Kyas: Jazykové rozdíly Nového zákona 
v překladě Blahoslavově a v Bibli kralické z r. 1593, 
SaS 1943; K. Krofta: J. B., in O bratrském dějepisec- 
tví (1946); M. Daňková: Práce hodná knihovníka, 
ČČM 1947; O. Králík: Humanismus a počátky čes
kého mluvnictví, sb. Pocta F. Trávníčkovi a F. Woll-
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manoví (1948); M. Daňková: Bratrské tisky ivančic
ké a kralické, Sborník NM 1951 + Bratrský spis 
Naučení mládencům, ČČM 1951; F. Horák: Objev 
prvního vydání Musiky J. B., Knihovna 1951; A. 
Molnár in Boleslavští bratří (1952); A. Škarka: J. B., 
ČLit 1958; R. Říčan: ref. A. Škarka: Jan Blahoslav, 
Teologická příloha Křesťanské revue 1958; A. Frin- 
ta: O prvním vydání B. Musiky, ČČM 1961; J. Kou
ba: B. rejstřík autorů českobratrských písní a jeho 
pozdější zpracování, Miscellanea musicologica 
1962; F. M. Bartoš: Blahoslav či Bílek?, Křesťanská 
revue 1963; E. Štěříková: B. Akta jednoty bratrské, 
Teologická příloha Křesťanské revue 1964; J. B. 
Souček: B. Nový zákon, Křesťanská revue 1964; J. B. 
Čapek: Veliký syn Moravy, Sborník Matice morav
ské 1967; sb. Z kralické tvrze (1971); J. B. Čapek: Vý
voj české literární renesance a J. B., AUC Praha, Sla
vica Pragensia 14, 1972; J. Vintr: Terminologický 
systém Gramatiky české J. B., LF 1972; R. Šťastný: J. 
B. — obránce češtiny, Čes. jazyk a literatura 
1972/73; J. Šilhán: Jak vznikl dochovaný rukopis B. 
Gramatiky?, VVM 1977; F. Hýbl: J. B. a Prostějov, 
Štafeta (Prostějov) 1979.

jk

Ivan Blatný
* 21. 12. 1919 Brno

Lyrický básník, jehož verše naplněné melancholií 
a steskem z prchajícího času se střídají s krajinnými 
impresemi a s drsně zachycovanou velkoměstskou 
realitou; autor veršů pro děti.

Syn spisovatele Lva B. V Brně vystudoval kla
sické gymnázium (mat. 1938) a začal studovat 
na brněnské filoz. fakultě; od uzavření vyso
kých škol (1939) pracoval v obchodě s opti
kou. 1948 byl vyslán Syndikátem čs. spisovate
lů do Velké Británie, odkud se odmítl vrátit. 
Byl členem Skupiny 42.

B. začal dojmovou lyrikou, která zachyco
vala prchavé kouzlo okamžiku a odhalovala 
krásu prostých a všedních věcí. Melodické 
a kultivované verše jeho prvních dvou sbírek 
vyšly z apollinairovské linie moderní poezie 
(G. Apollinaire, V. Nezval, J. Seifert) a nejed
nou se inspirovaly i hudbou nebo výtvarným 
uměním. Pohádkovými bytostmi (nymfy, víly 

apod.), jež se často objevují v jeho poezii, pod
trhoval B. rysy nostalgie a stesku nad plynou
cím časem. Ve sbírce Tento večer zachycoval 
B. (v duchu poetiky Skupiny 42) každodenní 
svět a velkoměstskou atmosféru, což se proje
vovalo především vkládáním útržků autentic
ké konverzace, zaslechnuté na ulici či v hospo
dě, do struktury básně. V Hledání přítomného 
času se B. vrátil k rytmicky pravidelnému ver
ši, jehož cílem už nebyla sugestivní hudebnost, 
nýbrž úsilí o co nejprostší básnický výraz. B. 
verše s tematikou května 1945 se citovou in
tenzitou a nepatetičností řadí po bok básní na
šich významných uměleckých tvůrců. B. poezie 
je prodchnuta silnou smyslovostí, projevující 
se až hédonicky prožívaným pozemšťanstvím, 
i když je do jednoty světa integrována i drs
nost a rozpornost života. Většinu svých básní 
lokalizoval B. do rodného Brna. Emigrací se 
vyřadil z vývoje naší literatury.

PŘÍSPĚVKY in: Akord (1939-44); Čteme 
(1938 — 39); Jarní almanach básnický (1940); Krit. 
měsíčník (1938—47); Lid. noviny (od 1938); Listy pro 
umění a kritiku (1937); Lit. noviny (1939); Panoráma 
(1939); Rozhledy (od 1936); Studentský časopis 
(1936—38); U-Blok (1937). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Pa
ní Jitřenka (BB 1940); Melancholické procházky (BB 
1941); Tento večer (BB 1945); Na kopané (BB pro 
ml., 1946); Hledání přítomného času (BB 1947); Jed
na, dvě, tři, čtyři, pět (BB pro ml., 1947). I

LITERATURA: ■ ref. Paní Jitřenka: jd (J. Drda), 
LidN 1. 3. 1940; B. Václavek, LidN 8. 4. 1940; V. Čer
ný, KM 1940; AMP (A. M. Píša), Nár. práce 24. 3. 
1940; jšr (J. Šnobr), Čes. osvěta 1940/41 ■ ;■ ref. Me
lancholické procházky: L. Čivrný: Cesta mladé poe
zie, Čteme 1942; V. Černý, KM 1942; M. D. (Dvo
řák), Akord 1941/42; KZK (K. Z. Klíma): Básník Br
na, LidN 4. 1. 1942; fv (J. Heyduk): Marginálie, LidN 
18. 1. 1942; -p (A. M. Píša), Nár. práce 4. 1. 1942 ■; J. 
Černý: I. B. (portrét), LidN 12. 3. 1944; ■ ref. Tento 
večer: J. M. Grossmann: Lyrické profily, Generace 
1945/46, č. 3; L. Kundera, List Sdružení mor. spiso
vatelů 1946; V. Černý: Podoby a otázky naší nové 
poezie, KM 1946; J. Janů, Svob. noviny 14. 6. 1946; 
AMP (A. M. Píša), Práce 13. 2.1946 ■;■ ref. Hledání 
přítomného času: A. M. Píša: Básnický podzim 1947, 
Kytice 1947; G. (F. Götz), NO 9. 11. 1947; J. M. 
Grossmann: Virtuozita nové lyriky, Listy 1948; Ik (L. 
Kundera), Rovnost 23. 1. 1948 ■; Prohlášení Syndi
kátu českých spisovatelů, RP 1. 4. 1948; K. Fuksa: 
Jubilující básník Brna, Rovnost 19. 12. 1969.

jm, šv
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Lev Blatný
* 11.4. 1894 Brno
† 21. 6. 1930 Kvetnica (Poprad-K.)

Dramatik a prozaik, divadelní kritik, dramaturg; 
přední představitel brněnské Literární skupiny, je
hož dílo osobitě realizovalo podněty expresionismu 
v tragikomických obrazech poválečné sociální 
a mravní krize.

Pocházel z hudebnické rodiny, jeho otec půso
bil v Brně jako chrámový chórista. L. B. studo
val na gymnáziu v Brně (1905—13) a na práv
nické fakultě v Praze; studia přerušil za války, 
1915—18 konal vojenskou službu v Haliči, Bu
kovině, Tyrolích, Sedmihradsku a Albánii, do
končil je po válce doktorátem (1920) a nastou
pil místo právního úředníka na ředitelství stát
ních drah v Brně. Byl spoluzakladatelem 
(1921) a prvním předsedou brněnské Literární 
skupiny, podílel se na jejím manifestu Naše 
naděje, víra a práce (1922), spoluredigoval 
skupinový časopis Host i Sborník Literární 
skupiny. Trvalý zájem o divadlo jej přivedl ja
ko lektora a dramaturga do brněnského Ná
rodního divadla (1925 — 28) a projevil se také 
činností divadelně kritickou (ref. v Mor. slez, 
revui 1919 —20, v Právu lidu 1925, ref. a úvahy 
v Hostu). B. byl od mládí nepevného zdraví, lé
čil se na tuberkulózu, jíž také podlehl. Pohř
ben byl v Brně. — Otec básníka Ivana B.

Po rané básnické prvotině (Vzkazuji) se B. 
trvale obrátil k dramatické a prozaické tvorbě, 
jíž se včleňoval do proudu soudobého ex
presionismu. Jeho dílo však nebylo jednoznač
né: zduchovělý expresionismus se v něm prolí
nal s prvky realistického záznamu, výrazná in- 
telektualita, provázena sklonem k ironii a sty- 
lotvornou konstrukční schopností, se smyslem 
pro živelná hnutí citů a pudů. B. zájem se 
orientoval k problematice lidských vztahů 
a jejich deformace v měšťácké společnosti; ně
které počáteční práce však trpěly abstraktnos
tí, která pramenila z autorova ironického trak
tování lidských reakcí jako opakujících se 
schémat (např. dramatický debut Tři). Svá díla 
postupně zalidňoval figurkami z okraje spo
lečnosti a z prostředí maloburžoazie, jejich 
příběhy groteskně vyhrocoval a v duchu re- 
formistických ideálů expresionismu jim dával 
sociálně kritické a mravní zabarvení: touto 
svéráznou projekcí se v B. díle odrážel váleč

ný rozvrat a poválečné sociální vření. V kritice 
měšťáctví dospěl nejdále burleskou Kokoko- 
dák!, jež karikovala mentalitu tohoto světa 
působivou zvířecí symbolikou. V próze si bral 
B. za námět rozkolísání životních jistot člově
ka válečnými událostmi nebo zásahem osudo
vých iracionálních sil (Vítr v ohradě); rovněž 
zde uplatnil groteskní nadsázku a zároveň ta
ké tvárně experimentoval s drobnými prozaic
kými útvary {Povídky v kostkách aj.). V 2. pol. 
20. let usiloval B. o zkonkrétnění svých obrazů 
přesnějším sociálním situováním a realistickou 
charakteristikou (zvi. povídka Regulace), 
avšak toto směřování, jež poznamenalo i jeho 
dramatiku (Smrt na prodej), se opětně křížilo 
s trvalou tendéhcí promítat realitu do symbo
lické roviny, vyjadřovat se popř. pohádkovou 
alegorií (Povídky z hor) nebo utopií (drama Ří
še míru). Novým momentem bylo autorovo 
úsilí překonávat fatalistický pesimismus důvě
rou v kladné životní síly, které objevoval ve 
spontánní citovosti a činorodosti člověka.

ŠIFRY: B. (MS1R), L. B. (Host). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Cesta (1919-20, 1922-25); Host (1921-28); Kriti
ka (1924 — 25); Lid. noviny (1920—25); Lit. noviny 
(1927-28); Lit. svět (1927-28); Lumír (1917-20, 
1925); Mor. slez, revue (1919 — 20); Nár. osvobození 
(1924 — 25); Niva (1930); Nová svoboda (1925); Pra
men (1924 — 25); Právo lidu (1925); Republika 
(1919); Sever a východ (1925 — 27); Topičův sborník 
(1925 — 26). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Vzkazuji (BB 
1912); Tři (D 1920, i prem.): Kokoko-dák! (D 1922, 
i prem.); Vítr v ohradě (PP 1923); Vystěhovalci (D 
1923, prem. 1925); Povídky v kostkách (1925); Regu
lace (PP 1927); Povídky z hor (1927); Říše míru (D 
1927, i prem.); Housle v mrakodrapu (PP 1928); Ta
jemství Louvru (P 1928); Smrt na prodej (D 1929, 
prem. 1930). — Výbor: Housle v mrakodrapu (1961, 
usp. M. Suchomel; zde i prózy dosud netištěné). ■ 
SCÉNICKY. Hry: Hvězdnatá obloha (1920); Svět 
tančí (1927); Blázen z ampliónu (1928); Černá noc 
(1930); — posmrtně: Zcela stručně (1930). ■ REDI
GOVAL: čas. Host (1921-26); Sborník Literární 
skupiny (1923, s F. Götzem, Č. Jeřábkem, Z. Kalis- 
tou). ■

LITERATURA: F. Götz: L. B. — dramatik, Host 
1921/22; J. Wolker: ref. Kokoko-dák!, Var 1921/22 
→ Próza a divadelní hry (1954); F. Götz in Anarchie 
v nejmladší české poezii (1922); A. M. Píša: ref. Tři, 
Kokoko-dák!, Proletkult 1922/23 4- Dvě knihy pró
zy (ref. Vítr v ohradě), RP 25. 3. 1923; B. Vlček: 
Z prózy mladých (ref. Vítr v ohradě), Cesta 1923/24; 
J. Kastner: Povídková technika L. B., Host 1924/25; 
■ ref. Povídky v kostkách: F. Götz, NO 29. 3. 1925; 
A. M. Píša: Z nové prózy, Pramen 1925/26 → Dva-
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cátá léta (1969)b; F. Götz in Jasnící se horizont 
(1926); Č. Jeřábek: ref. Říše míru, Host 1926/27; A. 
M. Píša: Na okraj nové knihy L. B. (ref. Regulace), 
Host 1926/27 → Dvacátá léta (1969); Č. J. (Jeřábek): 
Brněnská činohra (ref. Svět tančí), NO 6. 5. 1927; B. 
V. (Václavek): ref. Regulace, RP 3. 7. 1927 + Ne
plodná virtuozita (ref. Povídky z hor), RP 19. 10. 
1927; A. M. Píša: Tři knihy mladé prózy (ref. Povíd
ky z hor), Pramen 1927/28; B. Václavek: Mezi vlna
mi, in Od umění k tvorbě (1928); ■ ref. Housle 
v mrakodrapu: A. M. Píša, PL 24. 1. 1928; B. Václa
vek, RP 6. 5. 1928 ■; Č. Jeřábek: ref. Blázen z am
pliónu, Rozpravy Aventina 1928/29 -I- ref. Smrt na 
prodej, Rozpravy Aventina 1929/30; B. V. (Václa
vek): Brněnská činohra (ref. Smrt na prodej), Index 
1930; Ot. E (Fischer): Z pražské činohry (ref. Smrt 
na prodej), LidN 30. 10. 1930; K. Sezima in Masky 
a modely (1930); Č. Jeřábek: Několik vzpomínek na
L. B., Rozpravy Aventina 1930/31 + Hry z pozůsta
losti L. B., LitN 1930/31, č. 5 -I- Brněnská činohra 
(ref. Zcela stručně, Svět tančí), Rozpravy Aventina 
1930/31; E Götz in Básnický dnešek (1931); B. V. 
(Václavek): Olomoucká činohra (ref. Zcela stručně), 
Index 1934; Č. Jeřábek in V paměti a v srdci (1961);
M. Suchomel in L. B.: Housle v mrakodrapu (1961); 
R. Grebeníčková: Český expresionismus a vedení 
dramatického dialogu, Orientace 1969; H. Kučero
vá: Od negace skutečnosti k apoteóze lidství, ČLit 
1974.

et

Felix Blažek
* 1. 2. 1879 Vídeň (Rakousko)
† 17. 3. 1973 Karlovy Vary

Autor beletrie pro mládež a literárněhistorických 
prací, zčásti regionálně zaměřených.

VI. jm. Antonín Zoglmann (též Zoglman, Zo- 
gelmann). Narodil se jako dítě svobodné mat
ky, která přišla do Vídně za prací z pošumav- 
ské Kdyně. Když matka 1885 zemřela, dal ho 
otčím do nalezince, odkud ho poslali do do
movské obce. V Kdyni žil u pěstounky, chodil 
do obecné školy a zároveň už na sebe musel 
vydělávat příležitostnými pracemi. Od 1892 
studoval na gymnáziu v Domažlicích, po ma
turitě (1900) začal ve Vídni poslouchat práva, 

ale po roce se vrátil do Čech a vystudoval na 
pražské filoz. fakultě češtinu a němčinu (vo
jenskou službu si odbyl 1902 — 03). Jako stře
doškolský profesor působil od 1905: zprvu na 
gymnáziu v Domažlicích, 1907/08 na gymná
ziu v Chrudimi, 1908—19 v Rokycanech (1919 
se oženil), poté až do svého penzionování 
(1939) v Klatovech.

B. dvoudílná kniha o obecním Pepíčkovi je 
beletristická autobiografie, evokující pásmem 
příběhů život ústřední postavy v jejích škol
ních letech; druhý díl nadto přechází místy 
v kulturní historii českého maloměsta z konce 
19. století. Líčení nejtvrdší životní školy, jakou 
uchystává okolí sirotku chudobnému a navíc 
nemanželskému, vyznívá ostrou sociální ten
dencí; snaživá pracovitost a bezmezná vůle to
hoto malého outsidera, stejně jako lidumilná 
obětavost jeho pěstounky jsou zase hlavním 
zdrojem tendence výchovné. — V literárně
historických studiích se B. zabýval především 
českými autory 19. století (B. Němcová, S. 
Čech) a chodskými spisovateli (J. Š. Baar).

PSEUDONYM: V. Zdík. ■ PŘÍSPĚVKY in: Výroč
ní zpráva vyššího gymnázia Domažlice (1906/07); 
Výroční zpráva reál, gymnázia Rokycany 
(1911 — 13). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Dětství obecního Pepíčka (P 1932); Obecní Pepíček 
studentem (P 1933); Kdyně v díle a v životě J. Š. 
Baara (1946, pod vl. jm.). I

LITERATURA: V. F. Suk: ref. Dětství obecního 
Pepíčka, Úhor 1933 4- ref. Obecní Pepíček studen
tem, Úhor 1933; B. Jedlička: Románová zpověď, 
LidN 26. 10. 1936; šp.: Zemřel prof. A. Zogelmann, 
Pravda (Plzeň) 10. 4. 1973.

jo

Josef Blažek Pavlovický
* 30. 1. 1871 Velké Pavlovice u Hustopečí
† 30. 11. 1940 Podolí Brna

Prozaik a fejetonista, autor nenáročné lidové četby 
katolické mravní orientace, dramatik a překladatel 
z italštiny.
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VI. jm. J. B.; publikoval pod pseudonymy Josef 
Pavlovický (většina díla) a P. Giuseppe (= pá
ter Josef). Byl nejstarším synem rolníka; v Br
ně vystudoval První české gymnázium (mat. 
1891) a bohosloveckou fakultu (vysvěcen 
1895). 1895—98 působil ve Žďáru — zámku 
(Žďár n. Sáz.), 1898-1900 v Třebíči, 1900-01 
v Horním Újezdě u Třebíče, od 1901 byl kap
lanem ve Šlapanicích u Brna, od 1911 až do 
konce života správcem fary v Podolí, kde byl 
také pohřben. Od 1913 byl členem Družiny li
terární a umělecké v Olomouci. Procestoval 
většinu zemí střední, západní a jižní Evropy, 
Palestinu a Turecko.

Literární činnost zahájil časopiseckými pře
klady z italštiny. V původních prozaických 
pracích, zvláště drobnějších, psaných většinou 
jako besídky pro noviny, byl následovníkem 
Kosmákovým. Nejvíce se mu dařily obrázky 
z lidového života (podané někdy i v nářečí) se 
zachycením svérázných venkovských figurek. 
Rozsáhlejší práce s mravně výchovnou ten
dencí trpěly přílišnou vykonstruovaností; svě
žest si uchoval dík svému humoru jen populár
ní, v některých místech (zvi. v obrazu gymna- 
zijních studií) autobiografický třídílný román 
Páteční dítě s postavou venkovského hocha 
Václava Čepáčka, kterému se od narození lepí 
na paty smůla (úspěch díla vedl autora k tomu, 
že napsal ještě dalších pět knih příhod svého 
hrdiny). B. humor byl laskavý, proniknutý lás
kou k prostým lidem, jen ojediněle se uchylo
val k jízlivosti, např. při líčení jednání důstoj
níků a poddůstojníků rakouské armády s muž
stvem (v knize Cizí koření}. B. si nekladl vyso
ké umělecké úkoly: chtěl své prosté čtenáře 
pobavit jadrným humorem i dojmout senti
mentalitou a přitom je vést k dobrým lidským 
vztahům.

PSEUDONYMY: Josef Pavlovický,^ J. Pavlovický, 
Pater Giuseppe, P. Giuseppe. I PŘÍSPĚVKY in: 
Anekdoty a humoresky (1911); Budoucnost; Den (od 
1912; 1926 román U Kunických; 1931 4. díl Páteční
ho dítěte s tit. Pod otcovskou komendou a 5. díl s tit. 
Čepáček Robinsonem); Občanské noviny; Obrana 
práce a dělnictva; Obzor rodinný (1920); Selské hla
sy (1939—41 román Babička Mirka). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Hlavní hříchy v kukátku (PP 1910, pseud P. 
Giuseppe); Potulky životem (PP 1910, pseud. P. Giu
seppe); Páté přes deváté (PP 1911); Jarní stíny a jiné 
povídky (1911, pseud. P. Giuseppe); Z potulek vlastí 
i cizinou (PP 1912); Páteční dítě (R, 3 sv., 1. 1913, 2. 
1913,3.1921); Cizí koření (PP 1914); Povídky (1918);

Mouchy a mušky (PP 1919); Otčenáš (R 1922); Sata
náš (R 1922); Nezvedenci (PP, 2. sv., 1923, 1926); 
Ošklivá Pepinka (P 1923); Primabalerína (R 1923); 
Slepá ze Slavic (R 1923); Z notýsku Pepíčka Dareb- 
ného (P 1923); Pýcha předchází pád (D b. d., 1923, 
pseud. P. Giuseppe); Čepáček v Paříži (cestopis, 
1926); Čepáček v Londýně (cestopis, 1926); Perníko
vá chaloupka (D pro ml., b. d., 1925); Hříbky, šípky 
a různé klípky (PP 1927); Čepáček pantátou hajným 
(R, 3 sv., 1. a 2. 1935, 3. 1936). - Překlady: P. O. Pa- 
rato: Macíček na kastrole (D b. d., 1925); an.: Matči
no utrpení (D b. d., 1925, z ital.). ■

LITERATURA: J. Richard: Náš Čepáček pade
sátníkem, Občanské noviny 29. 1. 1921, příl. Neděle; 
V. Bitnar: J. P., Den 30. 1. 1926 + P. J. Blažek, alm. 
Poselství (1938); ■ nekrology: an., Den 3. 12. 1940; 
an., Selské hlasy 1940, č. 49. ■

PP

Jáchym Blechta
* 12. 9. 1884 Hrabyněu Opavy
† 3. 10. 1957 Brno

Básník a prozaik rodného Slezska.

VI. jm. Antonín Raab, po 1918 Ráb; pseudo
nym si zvolil podle jména předka z matčiny 
strany, který se účastnil odboje 1620—21 a ze
mřel před popravou. Mládí prožil na samotě 
Přerovci u Suchých Lazec jako syn hajného, 
do lesů rodného kraje se vracel na prázdnino
vé pobyty k otci a bratrovi. Vystudoval gym
názium v Opavě (mat. 1903) a právnickou fa
kultu v Praze (abs. 1908). Po působení u soudu 
vstoupil 1912 do poštovních služeb v Opavě, 
od 1925 byl přednostou poštovního ředitelství 
v Košicích, od 1936 poštovním prezidentem 
v Bratislavě, od 1938 v Brně a 1942 v Praze, za 
protektorátu byl penzionován, 1945—48 slou
žil opět jako poštovní prezident v Brně.

Publikované práce tvoří jen část B. díla, kte
ré vznikalo zpočátku patrně bez vážných 
úmyslů literárních a zaměřovalo se k oslavě 
rodného kraje, jeho význačných postav (farář 
Böhm, A. Chamrád, dr. F. Stratil) i k žánrovým 
obrázkům ze života prostých lidí. Debutoval 
sentimentální veršovanou romancí Hanka
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v Praze (vznikla k uvítání prezidenta v Opavě), 
v níž je starosvětský příběh sirotka orodující
ho za svého bratra u vrchnosti přesazen do re
publikánských poměrů. Naivita, idylizování, 
oslavnost a záliba v nářeční podobě přímé řeči 
jsou charakteristické i pro další knihy B. veršů. 
B. se též pokoušel zpodobit osudy Slezska bo
jujícího o svou národní existenci, prožívajícího 
perzekuci za první světové války a radujícího 
se z převratu (Ostrá hůrka}; napodoboval tu 
eposy S. Čecha a puškinskou veršovou faktu
ru, v lyrice tvárně následoval J. V. Sládka. 
Z prózy, kterou časopisecky uveřejňoval od 
mládí, vydal knižně jen svazek vzpomínko
vých „kapitol z rodného hnízda“ (V zeleném 
království), črty okouzlení dětstvím, přírodou 
a domovem. — V rukopisech zůstaly romány 
Poklad v poli, Dary života (o A. Chamrádovi), 
Když duše procitají (kronika vlastního života 
a rodiny), povídky (Poštovní svět) i beletristic
ké zpracování zážitků z protektorátu (Kvítí 
z čertovy zahrádky), řada sbírek veršů a pře
klady z němčiny (E. Mörike, C. F. Meyer).

PSEUDONYM : Jiří Havran. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Bezručův kraj; Iskra (1932); Lid. noviny (od 1934); 
Mor. slez, deník. I KNIŽNĚ. Beletrie: Hanka v Pra
ze (B 1922, podp. A. Ráb); První kniha lyriky (BB 
1925); Hrabyň (BB 1928); Ostrá hůrka (B 1933);
V zeleném království (PP 1943). ■

LITERATURA: V. Martínek: A. R. (ref. Hanka 
v Praze), Mor. slez, deník 28. 11. 1922; ■ ref. První 
kniha lyriky: A. C. Nor, Pramen 1925/26; pa (F. S. 
Procházka), Zvon 1925/26 ■;■ ref. Hrabyň: pa (F. S. 
Procházka), Zvon 1927/28; B. Jedlička, LidN 12. 10. 
1928; ■;■ ref. Ostrá hůrka: M. Rusinský, LidN 12. 5. 
1933; Z. Bár, Věstník Matice opavské 1933 ■;■ ref.
V zeleném království: V. Martínek, LidN 3.5.1943; V. 
T. (Tichý), Nár. práce 1. 6. 1943 ■; V. Ficek: 65 let J. 
B., Slezská tvorba, příl. SISb 1949; V. F. (Ficek): An
tonín Ráb — J. B. zemřel, SISb 1957.
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Blok
1936—1939

Spisovatelské sdružení, které jako první programo
vě rozvíjelo zásady socialistického realismu v české 

a slovenské literatuře a usilovalo o protifašistické 
sjednocení slovesných tvůrců.

Jádro budoucího seskupení se soustředilo 1934 
kolem brněnského literárního měsíčníku Stře
disko, původně časopisu skupiny mladých mo
ravských autorů, přeměněného však B. Vác- 
lavkem (který 1934 převzal redigování 4. roč
níku) na revui se socialistickým profilem (za 
přispěvatele získal P. Jilemnického, Kurta 
Konrada, F. Krále, O. Lysohorského, K. Nové
ho, M. Pujmanovou, J. Taufra, J. R. Vávru aj.). 
Když však časopis zanikl, navrhl Václavek 
v březnu 1935 založení „literární skupiny so
cialistických realistů v ČSR, která by se sklá
dala nejprve ze spisovatelů a později z jiných 
umělců, pokud ve své tvorbě stojí na stanovis
ku dialektického materialismu“. Skupina se 
ustavila na schůzce moravských a slovenských 
členů v Brně o velikonocích 1935 a v prohláše
ní, publikovaném až 12. 2. 1936 v časopise In
dex a 20. 2. 1936 v revui U, se programově při
hlásila k socialistickému realismu, jak byl pro
klamován na 1. sjezdu Svazu sovětských spi
sovatelů 1934, a k mezinárodnímu hnutí na 
obranu kultury proti fašismu; tento program 
chtěli členové sdružení rozvíjet samostatným 
a tvořivým způsobem, navazujíce na nejlepší 
tradici domácí revoluční a k socialismu směřu
jící literatury. Cílem B. bylo odstranit dosavad
ní izolaci socialistických slovesných pracovní
ků a sjednotit jejich tvorbu v jednotný proud 
předjímající budoucnost, začlenit se tvorbou 
svých členů aktivně do jednotné literární 
a kulturní fronty proti fašismu, spojit se se 
stejně smýšlejícími spisovateli jiných národ
ností v ČSR a navázat ideovou výměnu a pra
covní souručenství se spisovateli sovětskými 
a s příbuznými skupinami v literatuře fran
couzské aj.; B. měl také organizovat studium 
marxistické estetiky, propagovat umění socia
listického realismu a uvádět k nám překlady 
zahraniční revoluční literatury. Zakládajícími 
členy B. byli B. Václavek, P. Jilemnický, K. Jiří
ček, K. Konrád, F. Král’, O. Lysohorský, F. 
Nechvátal, J. Noha, J. V. Pleva, F. Píšek, J. 
Rob-Poničan, A. Pospíšilová, L. Svoboda, J. 
Taufer, J. R. Vávra, G. Včelička, J. Weil; po vy
daném prohlášení přistoupili autoři starší ge
nerace (J. Kratochvíl, M. Majerová, S. K. Neu
mann, K. Nový, I. Olbracht, M. Pujmanová) 
i další z mladých (L. Čivrný, B. Sílová a V. Pe-
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kárek, který se pak stal tajemníkem pražské 
skupiny B.). Do tříčlenného vedení B. byli zvo
leni B. Václavek, na němž ležela hlavní tíha or
ganizační i ideové práce, P. Jilemnický a K. 
Konrád, kterého pak vystřídal koncem 1937 J. 
Kratochvíl.

Iniciátoři B. chtěli v první řadě překonat 
rozlom mezi tvorbou a politickým vystupová
ním autorů, a to tak, aby spisovatelé a umělci 
nevyjadřovali své revoluční smýšlení pouze 
příležitostným podepisováním politických ma
nifestů a žurnalistickými projevy, nýbrž aby 
rovnou působili svým uměním na široké vrstvy 
ve smyslu vývoje k socialismu. Ve Václavkově 
pojetí měla činnost B. směřovat k přípravě 
velké syntézy, založené na průbojích pováleč
né generace i generací ostatních a na ziscích li
teratur světových; základem této syntézy měla 
být perspektiva vítězství socialismu, výsled
kem mělo být „umění společensky aktivní, kte
ré bude spoluutvářet nový svět: novou společ
nost, nového člověka, jeho senzibilitu, jeho du- 
chovnost“. Vnitřní krizí byl B. ohrožen zvláště 
1937, kdy se po moskevských procesech ně
kteří jeho členové distancovali od vnitřního 
vývoje a kulturní politiky SSSR; navenek se to 
projevilo kritikou Neumannova Anti-Gida, 
s níž vystoupil v časopise U (1937, č. 3) J. No
ha. V interní diskusi, vedené nejdříve písemně 
a potom na plenární schůzi v Praze 31. 10. a 1. 
11. 1937, postavila se většina členů proti názo
rům J. Nohy; ten pak z Bloku vystoupil po
dobně jako V. Kaplický, kritik K. Jiříček (vl. 
jm. O. Kučera, psal též pod pseud. O. Krígl) aj. 
Vytvořit v B. vnitřní diskusní platformu se 
Václavek pokusil cyklostylovanými či strojo
pisnými důvěrnými oběžníky, tzv. členskou ko
respondencí B. (vyšla dvě čísla — v srpnu 1937 
a na přelomu 1. 1937/38). Na veřejnosti kromě 
literárních večerů reprezentovala B. přede
vším jeho revue U — čtvrtletník skupiny Blok, 
která začala vycházet 20. února 1936 (v nákla
du asi 1 600 výtisků); Václavek, stojící v čele 
redakce, se k časopisu U snažil přitáhnout i ty 
pokrokové spisovatele, kteří nebyli přímo čle
ny B. (např. Halase, Horu, O. Fischera), a vy
tvořit tak další okruh volněji s B. spolupracují
cích tvůrců. Proto na rozdíl od bojovného po
stoje proti nacionalistické reakci, proti fašizu- 
jící části katolíků a proti ruralistům prosazo
val — přes nesouhlas S. K. Neumanna a ně
kterých kritiků obviňujících Václavka z kom- 
promisnosti — umírněný postoj k levicovým 

a demokratickým autorům jiné orientace. Tak 
podroboval na základě věcného rozboru přís
né kritice surrealisty a ukazoval na jejich ideo
vé chyby, snažil se však neprohlubovat s nimi 
diference, usiloval o spolupráci s tzv. spisova
telským středem, inklinujícím k individualismu 
(F. Halas, J. Hora, J. Seifert), ba neodmítal ani 
kontakty s katolíky demokratického smýšlení. 
Oprávněnost tohoto kursu v duchu „kulturní 
lidové fronty“, který byl také schválen plenární 
schůzí 31. 10. 1937, se projevila v dalších le
tech, kdy teoretické problémy socialistického 
umění zatlačoval do pozadí boj na obranu re
publiky; na něj se B. jako nejucelenější spiso
vatelská organizace cele zaměřil, přičemž vy
užíval i svých styků se západními pokrokový
mi autory, zvláště francouzskými (viz jejich 
protesty otištěné v 3. č. U 1938). — Kromě 
čtvrtletníku U byla vydávána Edice Blok, kte
rá přinášela práce členů B. i autorů jemu blíz
kých a překlady z pokrokové literatury zahra
niční. Vyšla zde Václavkova kniha Tvorbou 
k realitě, sbírka J. Bartušky Klece dní, eseje H. 
Manna Přijde den (přel. B. Václavek), balada 
A. Machada Země Alvargonzálezova (přel. F. 
Nechvátal), sborník Španělsko v nás (red. F. 
Nechvátal) a sborník moderní americké čer
nošské poezie Litanie z Atlanty (vybral a přel. 
A. Vaněček). — B. měl rozhodující podíl na 
orientaci a formování naší socialistické litera
tury v druhé polovině 30. let. Byl iniciátorem 
semknutí umělecké levice a nedogmaticky (až 
na ojedinělé výstřelky, jako byla Jiříčkova kri
tika V. Vančury v U 1936, od jejíchž ideových 
závěrů se B. Václavek distancoval), tvořivě 
prosazoval program socialistického realismu 
v podmínkách našeho kulturního vývoje.

LITERATURA: B. Václavek: K tvůrčí situaci v sou
časné české literatuře, U 1936 4- Přeskupování 
v současné české literatuře, Učitelské noviny 1936, 
obojí → Tvorba a společnost (1961); S. K. Neu
mann: Blok — jak se na to dívám, U 1936 → O umě
ní (1958); B. Václavek: K situaci československé lite
ratury v roce 1937, Členská korespondence Bloku č. 
2, 1938, přetisk Var 1950/51 → Tvorba a společnost 
(1961); -n (S. K. Neumann): ref. Čtvrtletník U..., 
Lid. kultura 1938 → O umění (1958); L. Knězek: Lis
ty B. Václavka F. Královi, SLit 1958; J. Hek: Revo
luční intelektuál v provincii, sb. Bedřich Václavek 
(1963); J. Dvořák in Tradice bojující (1964, publikace 
je edicí zabaveného 4. čísla 3. roč. U) + Pomoc mar
xistické kritiky vznikající socialistické literatuře let 
třicátých + Výbor z listů St. K. Neumanna B. Vác- 
lavkovi, obojí sb. Václavkova Olomouc 1962 (1964);
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V. Pekárek: K historii literární skupiny B., sb. Vác
lavko va Olomouc 1962 (1964) + Literární skupina 
B., Lit. měsíčník 1977, č. 1; J. Šindlerová: B. Václavek 
a Blok socialistických spisovatelů, sb. Tradice české 
meziválečné marxistické kritiky a budování socialis
mu v Československu, Václavkova Olomouc 1975 
(1978).

PP

Jan Blokša
* 17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm
† 30. 6. 1923 Olomouc

Znalec a překladatel Danta, autor biografických sta
tí a literárních recenzí, překladatel z francouzštiny, 
italštiny, němčiny a polštiny; autor a sestavovatel 
náboženských rukovětí pro kněze i laiky.

Jeho otec byl tkadlec. Zásluhou svého učitele 
na frenštátské škole, spisovatele A. K. Vitáka 
(1835—1906), byl J. B. 1871 poslán na gymná
zium v Přerově, kde na něho měl velký vliv 
profesor F. Bílý a kde také od sexty začal pěs
tovat italštinu. Po maturitě (1879) studoval bo
hosloví v Olomouci (1885 vysvěcen na kněze). 
Přes rok kaplanoval v Kostelci u Holešova, 
pro plicní chorobu však nastoupil zdravotní 
dovolenou. V období 1887 — 90 byl zámeckým 
kaplanem v Horních Rakousích na Innersteinu 
a nedalekém Clamu (odtud 1888 podnikl cestu 
do Itálie). Poté (1890—96) působil jako kaza
tel a profesor češtiny na lesnickém učilišti 
v Sovinci u Šternberka na Moravě a tehdy se 
také prostřednictvím svých dantovských studií 
sblížil s J. Vrchlickým. S Vrchlickým byl B. 
v pravidelném styku písemném a ojediněle též 
osobním 1891 — 1908; svými návrhy přispěl 
k věcným a jazykovým změnám v textu 3. vy
dání Vrchlického překladu Božské komedie, 
Vrchlický mu půjčoval odbornou dantovskou 
literaturu a získal pro vydání B. knih Dante 
Alighieri... a Výklad Božské komedie finanční 
podporu ČAVU. 1896 založil B. spolkový 
kněžský časopis SS. Eucharistia a nastoupil 
znovu do aktivní duchovní služby: nejdřív pů
sobil v Olbramicích u Ostravy, 1897 —1900 byl 

farářem v Německé Rudě (Ruda) u Rýmařova, 
1901 byl ze zdravotních důvodů poslán na od
počinek a žil v Olomouci, kde redigoval (až do 
jeho zastavení 1904) list Moravan. Od 1905 
působil znovu jako farář v Majetíně u Olo
mouce, 1908 byl penzionován definitivně. Žil 
potom opět v Olomouci, kde také zemřel a byl 
pohřben.

Z literární činnosti J. B., která se svou částí 
překladatelskou, ediční a dílem i autorskou úz
ce přimykala k autorovu kněžskému povolání, 
byly pro české písemnictví nejpřínosnější jeho 
studie dantovské; B. se u nás stal zakladatelem 
speciálního dantovského bádání, byť zůstal 
převážně při analýze obsahové a filologické, 
a ovlivnil také paralelní překladatelskou praxi 
J. Vrchlického. Své styky s Vrchlickým přiblí
žil i zvláštní knihou.

PŘÍSPĚVKY in: Časopis katolického duchovenstva 
(od 1890); Časopis Matice mor. (1894 stať Dante 
Alighieri a Čechy); Hlas (od 1887); Hlídka literární 
(od 1896); Koleda (Olomouc); Lit. listy (od 1893); 
Matice dítek (od 1887); Moravan (Olomouc, 
1901—04); Nový obzor (od 1888); Opavský týdeník; 
SS. Eucharistia (1896-1922); Vlasť (od 1890; 1893 
stať Jan Kollár a Dante Alighieri); Zahrádka sv. 
Františka (od 1891). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře: Dante Alighieri, jeho doba, život a spisy 
(1892); Výklad Božské komedie Danta Alighieriho 
dle překladu Jaroslava Vrchlického (1. Peklo, 1899; 
2. Očistec, 1900); Moje styky s Jaroslavem Vrchlic
kým (1915, s otiskem 42 dopisů J. V.). — Překlady:]. 
Chelmecki: Co a jak čisti (1886); D. Pilchowski: Sto 
úvah krátkých a vážných (1887); J. Gotthelf: Vojta 
chudý čeledín (1890) + Vojta nájemník (1893). — 
Ostatní práce: Sbírka eucharistických promluv 
(1899); Světové eucharistické kongresy (1912); Ko
stelník dle srdce Páně a předpisů církve svaté (1919) 
a řada dalších podobných publikací. ■ KORES
PONDENCE: V. Brtník: Dopisy J. Vrchlického s P. 
J. B. (1940). ■ REDIGOVAL časopisy: SS. Euchari
stia (1896—1922); Moravan (Olomouc, 1901—04). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Vademecum pro české 
kněze klanějící se nejsvětější svátosti oltářní (1898); 
Jediná spása při smrti (1911); Manuale sacerdotis ad 
providendos infirmos (1912). ■

LITERATURA: A. Zbavitel: P. J. B. (1941). ■ Juni- 
us: ref. Dante Alighieri..., Lit. listy 1893; J. Vrchlic
ký: Nová díla dantovská (ref. Výklad Božské kome
die... 1. Peklo), ČČH 1899; J. S.: ref. Výklad Božské 
komedie Danta Alighieriho, Lit. listy 1899; J. Jasan: 
P. J. B., Náš domov 1923; J. Bukáček in Vrchlického 
překlady z Danta (1968).

Jo
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Karel Bodlák
* 3. 11. 1903 Soběslav

Básník, autor knih pro děti, literární kritik a esejista.

Manžel spisovatelky Jarmily Otradovicové. Po 
studiích na učitelském ústavu v Soběslavi (mat. 
1922) a Škole vysokých studií pedagogických 
v Praze (1922—24) působil jako odborný uči
tel (obor: čeština, zeměpis, dějepis) zprvu na 
Kladensku v Kamenných Žehrovicích a (od 
1925) v Hnidousích, 1926—27 na tehdejší Pod
karpatské Rusi, od 1927 opět v Hnidousích, od 
1928 v Praze. Za německé okupace se účastnil 
odbojové činnosti ve výboru inteligence Ná
rodního revolučního výboru, od září 1944 byl 
pracovně nasazen v Praze. Po osvobození byl 
předsedou odborové rady školství v Praze- 
Dejvicích, od září 1945 působil jako referent 
publikačního odboru ministerstva informací, 
od 1951 jako učitel, 1959—63 jako ředitel zá
kladní devítileté školy v Praze. Žije v Praze 
a věnuje se literární práci.

Již v prvotinách z 20. let se B. hloubavé za
ložení projevovalo úsilím odhalovat srpysl 
a skrytou povahu jevů (zvi. Řeč masek); to ve
dlo ke komplikovanému básnickému projevu, 
ke stálým, mnohdy i znejasňujícím disociacím 
běžných významových spojení. Autorův další 
vývoj vyznačovala uvědomělá snaha o filozo
fickou „přesažnost“ poezie (viz eseje z revue 
a sborníku Strom); inspirován myšlenkami L. 
Klímy a domýšleje hlavně humanistický smysl 
Klímova důrazu na činný a vědomý subjekt, 
stupňoval B. mravní patos svých veršů a rozví
jel jejich meditativní složku. Ústředním téma
tem sbírek reprezentujících tvorbu z 40.—70. 
let (Stromy, Noční hlídka, Kroky neodcházejí) 
je „věčně jdoucí“ a hledající člověk, jeho neko
nečná pouť za poznáním a pokrokem; básník 
zde vesměs postupuje metodou složité symbo- 
lizace a metaforizace skutečnosti. — Jako kri
tik se věnoval B. výkladu díla V. Holana, O. 
Březiny, V. Závady, F. Hrubína, K. Bednáře, J. 
Koláře ad. Vydal rovněž několik knížek pro 
děti.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Karel Jiran, Nemo, Vladi
mír Kalina; kb. ■ PŘÍSPĚVKY m. Blok (1947-48); 
Cesta (od 1922); Čteme (1943); Host (1928); Lid. kul
tura (1946); Lid. noviny (od 1927); Listy pro umění 
a filozofii (1946—48); Lit. měsíčník; Lumír (od 1929); 

Mladá fronta; Mladé proudy; Nár. osvobození 
(1925—27); Ohnisko; Orientace (1967); sb. Pevný 
bod (1967, verše a esej O budoucnost poezie); Strom 
(1940, verše a esej O filozofii básnického obrazu); 
sb. Strom (1941, verše a další esej O filozofii básnic
kého obrazu); Svobodné noviny (1948—49); Tvar 
(1927); Učitelské noviny; sb. Výbor z prací a překla
dů mladých autorů (z okruhu Stromu; 1943, verše 
a studie K podstatě baroka a Lyrika nej mladší vrst
vy); Zpravodaj Umělecké besedy (1946—48). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Elektrická džungle (BB 1924); 
Řeč masek (BB 1927); Pocestná píseň (B 1930); O Ja
nu Nerudovi (pro ml., 1941); O kavce, čápovi, a hol
čičce s červeným míčem (pohádka, 1967, s J. Otrado- 
vicovou); Stromy (básně v próze, 1969); O papouš
kovi a námořníku (B, P 1970); Jak Honza napálil 
čerta (verš, leporelo, 1970); Noční hlídka (BB 1971); 
Kroky neodcházejí (BB 1974). ■ REDIGOVAL ča
sopis: Strom (1940); sborníky: Strom. Z literárních 
prací Jana Bendy, Karla Bodláka, Karla Jirana, Vla
dimíra Kaliny, Josefa Ošmery, Jarmily Otradovicové 
(1941), Ladislav Klíma filozof-básník (1948, s R. Vá
peníkem). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Povídky 
o koních (1942); L. Klíma: Vteřina a věčnost (1946) 
+ Traktáty a diktáty (1948); Výbor z Vrchlického 
epiky (1947). ■

LITERATURA: ■ ref. Elektrická džungle: B. Vl
ček, Mor. slez, deník 31. 12. 1924; B. Polán, Pramen 
1924/25; Dch. (J. Durych), Rozmach 1925 ■;■ ref. 
Řeč masek: A. C. Nor: Drobná lyrika, Host 1927/28; 
AMP. (A. M. Píša), Lit. svět 1927/28, č. 5; K. Š. 
(Štorch): Čtyři knihy veršů, Rozpravy Aventina 
1927/28 ■; K. Bednář: Špatně utajený básník (ref. 
Noční hlídka), Nové knihy 1971, č. 24 + in K. B.: 
Kroky neodcházejí (1974); ■ k sedmdesátinám: 
(rsk). (M. Borský), Práce 2. 11. 1973; P. Kovařík, 
Svob. slovo 2. 11. 1973 ■;■ ref. Kroky neodcházejí: 
pkv. (P. Kovařík), Svob. slovo 12. 4. 1974; V. Vodák, 
Lid. demokracie 27. 4. 1974; M. Borský, Práce 12. 7. 
1974 ■;■ k pětasedmdesátinám: (Mx)., Práce 1. 11. 
1978; mat., Svob. slovo 3.11.1978. ■

et, šv

Bodláky
1935

Satirický časopis zaměřený na politiku a umění.

Podtitul: Satirický čtrnáctideník. — Odpovědný re
daktor: V. Schwarz. — Vydavatel: J. Maierová, Pra-
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ha. — Periodicita: čtrnáctideník (vyšla jen 3 čísla: 
první 1. 4. 1935, poslední 26. 4. 1935).

B. byly orientovány vyhroceně antifašisticky, 
demokraticky a v podstatě levě, třebaže se 
v úvodním programovém prohlášení prokla
movala nezávislost a kritičnost na všechny 
strany; zároveň byl odmítán jak bodrý český 
humor, tak „psina pro psinu“. Časopisu vtisko- 
valy ráz především karikatury F. Bidla, J. No
váka, K. Fořta, O. Sekory, V. Reichmanna (jap- 
py), Z. Kratochvíla, šifer OHA, Gogo aj. Dále 
jej vyplňovaly hlavně anekdoty a jiné drobné 
útvary, založené ponejvíce na parodii novino
vých článků, zpráv a glos; básněmi a epigramy 
přispěli S. Kadlec (pseud. A. Dur), J. Mašek, B. 
Mencák (pseud. Vojta Skalák; i překlad básně 
B. Brechta), J. Čárek, J. Hořejší; několik neroz
sáhlých próz vyšlo anonymně nebo pod ne
průhlednými šiframi či pseudonymy (šifra B. V. 
a V. B. náležela zřejmě V. Borinovi, vl. jm. V. 
Ležák). Kromě útoků na hitlerismus, Stříbrné
ho a nacionalismus vůbec, volební soutěžení 
a řadu politických stran pravice i středu byla 
značná pozornost věnována kulturnímu živo
tu, zvláště literatuře i jednotlivým spisovatel
ským osobnostem, dále divadlu, filmu, rozhla
su; častým terčem výsměchu byli zvláště surre
alisté. Po zániku všech dřívějších satirických 
časopisů na počátku 30. let představovaly B. 
nejkvalitnější pokus o nový vyhraněně satiric
ký, útočný, přitom však skutečně svěží a vtip
ný časopis.

LITERATURA: L. Václavek in Německý antifašista 
a český literát Vincy Schwarz (1966).

PP

Adolf Bogner
* 21. 10. 1875 Krásno nad Bečvou (Valašské 
Meziříčí — K. n. B.)
† 3. 11. 1947 Valašské Meziříčí

Autor lidových divadelních her, nářečních prozaic
kých obrázků a básní.

Narodil se jako dvanáctý syn sklářského děl
níka, od pěti let pomáhal ve sklárně. Chodil 
nejdříve do české školy, pak dva roky do ně
mecké. Od dvanácti let se učil ve sklářské huti 
v Krásně n. B. (zde hrával bramborové loutko
vé divadlo a složil pro ně také vlastní hru). 
Vzdělával se ve Spolku katolických tovaryšů; 
tu se účastnil práce divadelních ochotníků ja
ko recitátor, herec, autor kupletů a režisér. Byl 
činný též v Dělnickém zpěváckém spolku 
a vystupoval jako herec v Choděrově divadel
ní společnosti, když hrála v Krásně. Po vydání 
první sbírky Dělník zpívá (1898) opustil sklář
skou práci a vystřídal v dalších letech řadu za
městnání: opisoval soudní akta u advokáta 
v Praze, byl statistou v Národním divadle, čle
nem Štanderovy divadelní společnosti 
v Zásmukách, zástupcem pojišťovny, firmy do
dávající lepenku a továrny na šicí stroje Sin- 
ger, příručím v textilním obchodě ve Valaš
ském Meziříčí a krátce měl i vlastní obchod. 
Když rostl zájem ochotnických souborů o je
ho hry (úspěchu dosáhl nejdříve fraškou Mi
chal comp. Matěj, první celovečerní hra Cikán- 
čina pomsta byla provedena valašskomeziříč
skými ochotníky 1904), začal 1910 vydávat 
edici Divadelní hry A. B. a věnoval se spisova
telství. Za první světové války byl sanitním 
pracovníkem ve vojenském lazaretu ve Valaš
ském Meziříčí. Od 1928 trpěl A. B. (následkem 
autohavárie) vleklou chorobou. Za nacistické 
okupace byly jeho hry zakázány. Zemřel na 
srdeční mrtvici, pohřben byl na ústředním hř
bitově ve Val. Meziříčí. — Dcerou A. B. z dru
hého manželství je akad. malířka Marie B. 
(nar. 1931).

A. B. si získal širokou oblibu jako autor 
konvenčních lidových her, které byly hojně 
hrány ochotníky u nás, na Slovensku (přelože
no asi 10 her) i krajany v zahraničí, především 
v Americe; měl smysl pro dramatické napětí 
a scénický efekt, dovedl vyhovět požadavkům 
nenáročných diváků, mísit drastičnost se senti
mentalitou nebo jednoduchými prostředky ro
zesmát. Nejúspěšnější B. hry těžily z tradiční 
romantiky postav i situací (cikáni, lesníci a pyt
láci, tajemná jezera s jejich oběťmi, přísahy na 
hrobě, msty a kletby); kromě často senzačních 
námětů využívaly — bez velkého zřetele k ži
votní pravděpodobnosti dějů a věrohodnosti 
postav — i dalších romantických rekvizit, 
např. záměn a převleků osob, podvržených dě
tí ap. Ve veselohrách šlo jednak o komedie
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omylů (frašky o sluzích Michalovi a Matějovi), 
jednak o konvenční milostné zápletky kolem 
vdavek. Řada her byla nezakrytě tendenčně 
vyhrocena: B. v nich agitoval pro katolické 
orelské hnutí (Pod perutě Orla), kritizoval tou
hy sedláků po panském životě a horoval pro 
tradice venkovského života (K Bohu, vlasti 
a rodné půdě), odsuzoval selské sobectví 
a mamonářství za války (Sirotci), stavěl se pro
ti pokrokářství a městské morálce (Neštěstím 
ku blahu), oslavoval legionáře (Za vlast) a snil 
o smíru mezi dělníky a továrníky (Z bojů prá
ce nebo První květen). B. nářečím psané prózy 
navazují na tradici krajových obrázků s jejich 
naivním naturalismem a situačním humorem. 
Podobného rázu bylo i 25 aktovek ve valaš
ském nářečí, které napsal B. ve 30. a počátkem 
40. let pro Čs. rozhlas (zvi. v Ostravě) a sám je 
s přáteli přednesl.

PSEUDONYMY: Ahasver (verše), Jura z Podbřezí 
(povídky), Valašský Ahasver. I PŘÍSPĚVKY in: 
Hlas (Brno); Hlas (St. Louis); Kříž, Marie; Našinec; 
Noviny zpod Radhoště; Občanské noviny (Brno); 
Sklářské besedy; Štít (Hradec Král.). Mimoto pří
spěvky v kalendářích. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Dělník 
zpívá (BB 1898); Pod perutě Orla (D b. d, 1909); Pa
ní revírníková a její Tony (D 1910); Cikánčina pom
sta (D 1910); K Bohu, vlasti a rodné půdě (D 1910); 
Úděl sirotka (D 1910); Teta mistra Štycha (D 1910); 
Tři jednoaktovky (1. Krejčí Nitka, 2. O celý týden 
napřed, 3. Svatý Mikulášové Svornosti, 1911); Paní 
revírníková a její vnoučata (D 1911); Michal comp. 
Matěj (D 1911); Od knihy k životu nebo Květina bez 
vůně (D 1911); Halleyova kometa (D 1911); Slib 
u jeslí (D 1911); Černé jezero (D 1912); Neštěstím ku 
blahu (D 1912); Starý pan advokát (D 1912); Hrob- 
níkův syn (D 1912); Drama básníkovo (D 1912); Si
rotci (D b. d., 1915); V šicím salóně neb Švadlenky 
(zpěvohra na nápěv Besedy, b. d.); Vybíravý vdovec 
(zpěvohra na nápěv České besedy, b. d.); Dcera mar- 
kytánova (D 1918); Kilián Pletka (D 1918); Pytlák 
Martin (D 1919); Michal a Matěj zeměbranci (D 
1919); Magdalena (D 1919); Dořino štěstí (D 1919, 
pokr. hry Cikánčina pomsta); Jidáš nebo Odplata za 
zradu (D 1920); Pytlákova žena (D 1920); Michal 
a Matěj domobranci (D 1921); Paní revírníková pra
babičkou (D 1921); Výkřik uvolněné hrudi (BB, St. 
Louis 1922); Dořina smrt (D 1922, posl. pokr. hry Ci
kánčina pomsta); Pytlákovo dítě (D 1922, 2. díl hry 
Pytlákova žena); Za vlast (D 1922); Aktovky s Mi
kulášskou hrou. Spálené posvícení, S keťasy zaživa 
do pekla, Já nejsem chlapec, já jsem děvče (1922); 
Michal a Matěj otcové (D b. d., 1923); Ty nešťastné 
pátky (D b. d., 1923); Veselohra v lese aneb Veselá 
vojna (D b. d., 1923—25); Cikánův slib (D b. d., 

1923 — 25, 1. díl trilogie); Cikánova láska (D b. d., 
1923—25, 2. díl trilogie); Cikánova vděčnost (D b. d., 
1923—25, 3. díl trilogie); Pepík nebo Pepička? (D b. 
d., asi 1925); Hezká Amálka (D b. d., asi 1925, pokr. 
hry Veselá vojna); Z bojů práce nebo První květen 
(D b. d., asi 1931); Hloupý Janek (D b. d., asi 1931); 
Macecha (D b. d., 1931); Číslo poslední (D b. d., po 
1931); Sirotčí mlýn (D b. d., po 1931); Obrázky 
z rodného kraj a (PP 1943); Z valaských kútú (PP 
1943). ■

BIBLIOGRAFIE: an.: Seznam všude oblíbených 
lidových her valašského dramatického spisovatele 
A. B. ve Val. Meziříčí (1931). ■ LITERATURA: B. 
Slavík: Valašský Ahasver..., LidN 22.10. 1935; Dra
matický spisovatel A. B. šedesátníkem, Noviny zpod 
Radhoště 9. 11. 1935; A. Svoboda: 70 let dramatické
ho spisovatele a básníka A. B., Demokr. hlas 19. 10. 
1945; -t-: Sedmdesátiny valašského spisovatele, Nár. 
obroda 21. 10. 1945; Mistr A. B. zemřel, Demokr. 
hlas 7. 11. 1947; B. Slavík in Písemnictví na morav
ském Valašsku (1947); M. Rusinský: A. B., Ostravský 
kult, zpravodaj 1970, č. 10.

PP

Alois Böhm
* 6. 7. 1899 Brno

Básník, povídkář a překladatel ze slovinštiny.

V Brně vystudoval B. reálku a na technice 
4 semestry zeměměřičství. Zaměstnán byl jako 
úředník zemského úřadu, později zemského 
národního výboru; v Brně zůstal i po odchodu 
do důchodu. 1925 se oženil, jeho manželka 
Vilma B. napsala pohádkovou knihu Zlatá kří
dla (1932). Vykonal řadu cest po Evropě (Caři- 
hrad, Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Jugoslávie, 
Maďarsko, Francie, Německo, Polsko, Finsko, 
Švédsko, Švýcarsko).

V B. poezii a povídkách z první poloviny 20. 
let převažuje sociální tematika, pojatá — 
v dobovém duchu — se sentimentalizujícím 
záměrným primitivismem. Na exotické prvky 
svých prvotin navázal později v básnické sbír
ce Věčný tulák, a to prostými reálnými zážitky 
a dojmy ze severního a jižního pobřeží Evro
py. Časopisecky uveřejňoval překlady slovin
ských básníků O. Župančiče a I. Grudena.
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PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1922); Lid. noviny (od 
1925); Lumír (od 1926); Niva (od 1925); Obzor; Pra
men; Socialistická budoucnost. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Den (BB 1924); Kovové nebe (PP 1924); Věčný tulák 
(BB 1939). — Ostatní práce: O Lotyšsku (informač. 
brožura, 1927). ■

LITERATURA: ■ ref. Den: Č. Jeřábek: Odpadky, 
Host 1923/24; A. Novák, LidN 17. 5. 1924 ■; A. N.: 
ref. Kovové nebe, LidN 25. 4. 1925; ■ ref. Věčný tu
lák: B. Slavík, LidN 22. 4. 1940; rfš., Zvon 1940/41 ■.

pb

Miroslav Bedřich Böhnel
* 3. 7. 1886 Brno
† 23. 9. 1962 Praha

Autor společenských a studentských románů s ero
tickými a sportovními náměty, dramatik, historik.

VI. jm. Bedřich Böhnel (tak podpisoval své ne- 
beletristické práce). Po otcově smrti se 1896 
přestěhoval s matkou do Prahy, kde od 1897 
studoval na gymnáziu v Hálkově (Londýnské) 
ulici a po maturitě (1905) na filoz. fakultě obo
ry dějepis a zeměpis (abs. 1910); doktorát zís
kal 1920 prací Prameny k Historickému kalen
dáři Daniela Adama z Veleslavína, psanou 
pod vedením prof. Bidla, pro něhož zpracová
val životopis německého humanisty Konrada 
Celtise. Od 1910 učil jako středoškolský profe
sor: krátce v Praze a Chrudimi, 1911 — 12 
v Písku, poté trvale v Praze na různých mís
tech; za působení na svém mateřském gymná
ziu v Londýnské ulici (1932—38) pořádal se 
svými žáky divadelní představení, akademie 
a účastnil se různých soutěží (1938 získal první 
cenu v Carmen rhapsodicum). 1941 byl nuceně 
penzionován. Po válce se vrátil do školy, ale 
již v lednu 1946 odešel sám definitivně do dů
chodu ze zdravotních důvodů. Jako student 
procestoval B. pěšky Halič, Polsko a Sloven
sko, později pobýval o prázdninách často v ci
zině a procestoval Jugoslávii, Itálii, Francii, 
Anglii, Rakousko, Německo a Maďarsko. Ože
nil se 1913 s R. Kržovou z Hlincové Hory 
u Čes. Budějovic; tak se dostal do kraje, který 

ho inspiroval k jeho historickým pracím.
Ke svým četným prózám a hrám čerpal B. 

náměty ze soudobého pražského společenské
ho a studentského života. Již v prvních nove- 
listických knihách uplatňoval zřetele, které se 
staly charakteristickými pro celou jeho tvor
bu: hromaděním dokladů o lidské špatnosti 
a sociálních a mravních chorobách buržoazní 
společnosti a zvláštní pozorností věnovanou 
záporným stránkám lidského charakteru se 
pokoušel demaskovat český život politický 
(Miláček), vědecký (Chlapík) i podnikatelský 
(Vinohradští). Ve svých studentských romá
nech se vedle sportovních námětů zabýval 
především sexuálními problémy mládeže, zpo- 
doboval mravní a erotické krize způsobené 
koedukací a rozpory mezi názory dospívají
cích lidí a nepřirozeným školským kázeňským 
řádem. Líčením zla chtěl B. přispět k ozdravě
ní společnosti a k lepší výchově mládeže, zů
stával však většinou u naturalistických popisů 
odstrašujících případů. Jeho dílo našlo široký 
ohlas u čtenářů, kritiků i pedagogů a jeho kni
hy dosahovaly četných vydání.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Váša Paukner (Kopřivy); 
,,-mb“. ■ PŘÍSPĚVKY in: Českosl. svět (od 1948); 
Hovory Sfinx (od 1930; t. r. Causerie o sobě samém 
a o čtenářích a Ke genezi mého Miláčka); Jihočes. 
listy (od 1936); Kolo (od 1937); Kopřivy (od 1915); 
Lid. noviny; Máj (1908 báseň Goja, opravená Vrch
lickým); Mladá fronta; Naše stráž (od 1925); Nový 
čas (od 1925); Pramen (od 1922); Právo venkova (od 
1917); Rozpravy Aventina (od 1928; 1928/29 Mé 
školské romány a jejich hrdinové); Svět práce; 
Švanda dudák (od 1911); Topičův sborník (od 1913); 
Venkov (od 1916, kulturní a výtvarné referáty); Ves
na (od 1909); Vzlet (od 1921; t.r. hra Král seladon); 
Zlatá Praha (od 1911). I KNIŽNĚ. Beletrie: Přátel
ství (R 1908); Teta Fanny (D b. d., 1910, prem. 1907); 
Noc na skřipci (D 1912, i prem.); Běžící film a jiné 
novely (b. d., 1916); Pan Trikolet (D 1918, prem. 
1917); Vinohradští (R 1919); Nemravní (R 1920, 1. 
část trilogie); Stud (PP 1922); České srdce (D 1920, 
prem. 1919); Neřest (R 1922); Chlapík (R 1923); Ob
ložený chlebíček (D 1923, i prem.); Výkřik a jiné no
vely (1925); Zvěřinec (R 1925); Omlazený (R 1926); 
Mužství (R 1926); Válečný humor (FF 1926); Paměti 
markýze de Porterouge (R 1927); Vysněná (E 1927); 
Rašení (R 1928, 2. část trilogie); Stvoření ženy (P 
1929); Rozmařilci (R 1930); Miláček (R 1930); Finiš 
(R 1931, 3. část trilogie); Divoká (R 1932); Zralá (R 
1933); Rozpuk (R 1934); Satyr (R b. d., 1936); Cud
nost (R 1936); Anděl (R b. d., 1938); Postrach (R 
1941); Smyčka (D 1941, i prem.). — Ostatní práce: 
Základy společenského chování a sebevýchovy pro
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studující mládež (1934); Z minulosti zmizelých jiho
českých osad Vstuh a Ortvínovic a Nícovy (dnešní 
Hlincové) Hory (1937); Demokratický bonton pro 
dospívající mládež (1948); Dějiny města Rudolfova 
(1958). — Souborné vydání: Sebrané spisy (Sfinx, 
1926-30, 8 sv.). I SCÉNICKY. Hry: Běžící film 
(1917); Hedvábný hřích (1917, pseud. Váša Paukner); 
Král seladon (1921); Lásky lest (1924); Stejný vkus 
(1924); Ironie pravdy (1931). ■

LITERATURA: J. Hloucha: Život a dílo M. B. B., 
kulturního patrona Děčínská (1948). ■ ■ ref. Vino
hradští: A. Novák, Venkov 2. 3. 1920; btk (V. Brtník), 
Zvon 1919/20 ■; M. N. (Novotný): ref. Nemravní, 
Nové Čechy 1920/21; A. Novák: ref. Chlapík, LidN 
17. 2. 1924; -ejč- (J. Krejčí): ref. Zvěřinec, Naše doba 
1924/25; ■ k čtyřicetinám: J. Knap: Typ Böhnel, 
Kmen 1926/27; V. Brtník: M. B. B., Lit. rozhledy 
1926/27; V. Martínek: O M. B. B., Rozpravy Aventi- 
na 1926/27 ■; vz. (V. Zelinka): ref. Mužství 4- ref. 
Omlazený, Zvon 1926/27; V. Zelinka: „Mluvnička“ 
u dr. M. B. B., Rozpravy Aventina 1926/27; A. C. 
Nor: Mužství a mládí (ref. Mužství), Host 1926/27; 
O. Š. M. (Štorch-Marien): ref. Vysněná, Rašení, Roz
pravy Aventina 1927/28; J. V. Sedlák: M. B. B. jako 
člověk, Hovory Sfinx 1929/30; jv. (J. Vodák): B. hu
moristou, Čes. slovo 16. 3. 1930; A. Veselý: Zabíjej
me žebráky! (ref. Miláček), Čs. republika 6. 4. 1930; 
jv. (J. Vodák): Akrobatika vnitř i vně (ref. Rozmařil- 
ci), České slovo 11. 1. 1931; M. Kopal: ref. Finiš, No
vé Čechy 1935; drb. (V. Brtník): ref. Satyr, Zvon 
1935/36 + ref. Postrach, Zvon 1940/41; kp (K. Po
lák): Šedesátka M. B. B., PL 3. 7. 1946; F. Š. (Šimek): 
Životní jubilea (60 let M. B. B.), Svob. Českosloven
sko 3. 7. 1946.

sm

František Bohuslav
* 27. 9. 1882 Praha
† 4. 5. 1953 Praha

Herec, básník a dramatik, autor vzpomínek z diva
delního života.

Psal se též Franta Bohuslav a Franta B. Jeho 
otec byl zámečník, matka měla malé hokynář
ství. Po třech třídách měšťanské školy se vy
učil uměleckému zámečnictví. V době učení 
statoval ve Švandově divadle na Smíchově 
a hrál epizodní role. 1900 začal dráhu venkov

ského herce u různých divadelních společností, 
1905 přešel jako herec a zpěvák do Prahy-Lib
ně ke společnosti Mary Groszové, 1906 se stal 
členem Divadla sdružených měst východočes
kých. 1907 působil v Národním divadle v Brně, 
1908 byl angažován do Národního divadla 
v Lublani, kde působil jako herec a zpěvák 
i jako režisér. Po třech letech přešel k řediteli 
V. Budilovi do městského divadla v Plzni 
a 1913—14 hrál v Intimním divadle na Smí
chově. Pohostinsky vystupoval v městském di
vadle záhřebském a v královském divadle 
v Bělehradě. 1914 narukoval, na frontě byl těž
ce zraněn a přišel o zrak. Pak se věnoval lite
rární činnosti.

Životní tragédie poskytla B. látku nejprve 
k básnické tvorbě, která mu nahrazovala ztra
cený kontakt se světem umění. Své verše pou
ze improvizoval, malou řemeslnou dovednost 
se snažil nahradit epigonským napodobením 
tvorby předních českých básníků a macharov- 
ského veršovaného fejetonu. Pestrou škálu ná
mětů (z války, nemoci, ze zápasu národnostní
ho a protiklerikálního aj.) vyjadřoval různými 
formami (reflexívní lyrika, písně, texty na zná
mé i vlastní melodie, verše s akrostichy, satiric
ké útvary aj.). Velmi početné jsou také B. po
kusy dramatické, svědčící o dokonalé znalosti 
repertoáru hereckých společností, jež vychá
zely vstříc pokleslému diváckému vkusu. B. 
komedie zachovávají konflikty typické pro 
tradici české frašky (např. zápletky se záměna
mi osob). Ve dvou hrách (V mládeneckém po
koji, Děti lásky) vytvořil (a sám také hrál) po
stavu slepce, který přes nepřízeň osudu řeší 
svůj vztah k životu optimisticky. Nejcennější 
část B. díla tvoří vzpomínkové knihy, doku
mentující činnost méně významných kočov
ných hereckých společností. V memoárečh, 
opřených o bohatou zkušenost potulného her
ce, se B. snažil příhody, které zažil, podat for
mou drobných humoresek vklíněných do 
vzpomínkového textu.

PŘÍSPĚVKY in: Meziaktí smíchovských divadel, 
Meziaktí (od 1915); Švejdův divadelní věstník (1929/ 
30). ■ KNIŽNĚ. Beletrie:?, propadla (BB 1915); Li
terární náhražka (PP, BB 1917); Na plachém oři (BB 
1917); Když si člověk potmě hraje ... (BB 1918); Pís
ničky a popěvky (1919); Po splněné touze (BB 1919); 
V noci (BB 1919; zde i necenzurované vyd. Literární 
náhražky); To byl ten krásný čas ... (vzpomínky, b. 
d., 1920); Za svůdnou bohyní Thálií (vzpomínky,
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1922); Pestrý svět herecký (vzpomínky, 1923); Ro
mán paní Marty (D b. d., 1924; přeprac. vyd. 1925 
s tit. Manželský film; b. d., 1929, s tit. Boženka); 
V mládeneckém pokoji (D 1924, přeprac. vyd. 1925); 
Divadelní radosti i starosti (vzpomínky, 1925); 
Z mých nejlepších let (vzpomínky, 1926); Byt pro 
lepší dámy (D b. d., 1926, prem. 1927); Ke konci ko
medie (vzpomínky, 1928); Eva a tyran (D b. d., 1929); 
Nevěsty siroty (D b. d., 1929); Král ženichů (D b. d., 
1930); Záhadný člověk (D b. d., 1930); Pražský slaví
ček (D b. d., 1931); U hezkých dvojčat (D b. d., 1931); 
Věčné jaro (ženy, květiny a láska) a lidské oči (BB 
1936); Děti lásky (D 1940); Za novým sluncem (BB b. 
d., 1946). — Mimoto několik básnických letáků vl. 
nákladem. I

LITERATURA: J. Kubík: F. B., Meziaktí smíchov
ských divadel 1914/15; E. S. (K. Elgart-Sokol): ref. 
To byl ten krásný čas, LidN 6. 3. 1921; Č. (V. Červin
ka): ref. Děti lásky, Zvon 1939/40.

zt

Josef Václav Bohuslav
* 12. 12. 1863 Všejanyu Benátek nad Jizerou 
† 24. 3. 1952 Praha

Básník, prozaik a publicista, překladatel z ruštiny, 
polštiny a slovinštiny.

Pocházel z osady Radenice. Po ukončení gym
názia v Mladé Boleslavi (1874 — 82) studoval 
jeden rok na pražské filoz. fakultě, odkud pře
šel na fakultu právnickou, kde promoval 1888. 
V#80. letech byl ve výboru literárně řečnického 
spolku Slavia. Od 1887 praktikoval u zemské
ho soudu v Praze a u jiných soudů, 1891 byl 
přeložen jako auskultant do Nových Benátek 
(Benátky n. Jiz.). 1895 byl jmenován soudním 
adjunktem v Brandýse nad Labem, 1900 se 
vrátil do Prahy k zemskému soudu, kde byl 
přidělen do prezídia. 1902 se stal soudním ta
jemníkem, 1909 soudním radou. Zastával též 
funkci předsedy rozhodčího soudu bratrských 
pokladen pro obvod revírního horního úřadu 
v Praze. Později byl senátním prezidentem 
nej vyššího správního soudu. Založil a 15 let 
redigoval Sbírku nálezů nejvyššího správního 
soudu (nazvána po něm Bohuslavova).
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K umělecké tvorbě (básně, povídky) se B. 
soustředil v prvém období své veřejné činnos
ti. Po této epizodě publikoval beletrii pouze 
sporadicky v různých listech, její význam byl 
však zcela zastíněn odbornými a popularizač
ními právnickými spisy a turistickými příruč
kami. B. žánrově pestré drobné prózy (fejeton, 
povídka, črta) s historickou, venkovskou a ma
loměstskou tematikou patří mezi okrajové 
projevy období, kdy se česká próza snažila 
osvobodit od romantických fabulačních klišé 
příklonem k realistickému zobrazení skuteč
nosti. B. schopnost pozorovatelská je leckde 
potlačována naivní sentimentálností a přehna
ným patosem.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bohuš Radenský, Božo 
Vilič, Dr. Fr. Hojka; Boh., B. R — ý, Dr. B., Dr. J. V. 
B., J. V. B., Ref., -slav. ■ PŘÍSPĚVKY zn. Čes. politi
ka; Hlas národa (1887); Jeviště (1885); Lit. listy 
(1896-97); Máj (1911); Nár. listy (1883); Paleček; 
Posel ze Sušice; Světozor; Švanda dudák; Vesna 
(1885-94); Zlatá Praha (1906). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Na cestách životem (PP, 2 sv., 1884—85); O hubičce 
(humorné pojednání s citacemi z autorů, 1891); Krů
pěje rosy (BB 1897). — Překlady. ?. Wilkoňska: Dě
dička černolická (1890). — Ostatní práce: Poslední 
vůle (1892); O žalobách trestních (1894); O neman
želských dětech (1894); Exekuční řád v praxi (1897); 
Věřitel a dlužník (1901); Rukověť života spolkového 
(1901); Vigilantibus jura (1903); Praktický rádce 
v záležitostech soudních (1903); Praktický rádce 
v záležitostech politických (1904); Praktický rádce 
v záležitostech finančně právních (1905); Sazby po
platkové a kolkové (1905); Řád konkursní, vyrovná
vací a odpůrčí (1906); Živnostenské právo rakouské 
(1908); Turistův zákoníček (1912); 33 výlety a pro
cházky z Řevnic (1915); Švýcary (1927); Řevnice ja
ko letovisko a turistická brána brdská (1930). ■ RE
DIGOVAL: Bohuslavova sbírka. Sbírka nálezů nej
vyššího správního soudu ve věcech finančních a ve 
věcech administrativních (1920—35). ■

LITERATURA: ■ ref. Na cestách životem: č., Lit. 
listy 1884; A. F. Tichý ( F. Dlouhý), Lit. listy 1886 ■; 
M. Navrátil: K padesátým narozeninám J. V. B., Máj 
1913/15.
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Bochořák

Klement Bochořák
* 18. 1. 1910 Kunštátna Moravě
† 11. 8. 1981 Brno

Básník, autor veršů a próz pro děti; svou lyriku činil 
výrazem náboženské meditace, alegorizujícím ver
šem volně rozvíjel linii březinovského symbolismu.

Pocházel z rodiny berního úředníka; otec ro
dák z Kozlovic u Frenštátu, matka z Kunštátu. 
Obecnou a měšťanskou školu vychodil B. 
v rodném městě, studium na obchodní akade
mii v Brně (1926 — 27) nedokončil. Mimo ně
kolik krátkodobých pracovních příležitostí 
(soudní praktikant v Brně 1930—31, dělník 
hrnčířského závodu v Kunštátě na začátku 
okupace) byl dlouho bez stálého zaměstnání 
a žil v rodišti. Zde se 1935 seznámil s F. Hala
sem, s nímž později (1938—49) udržoval pra
videlné styky. Mezi jeho literární přátele dále 
patřili zejména K. Bednář, I. Blatný, J. Orten, 
Z. Urbánek, J. Čep, J. Dokulil, J. M. Tomeš a J. 
Zahradníček. 1942 se stal zaměstnancem záso
bovacího úřadu v Brně, téhož roku se oženil; 
1945 byl úředníkem brněnské městské knihov
ny, potom brněnské krajské knihovny (dnes 
Knihovna J. Mahena) a nakonec obvodní 
knihovny v Brně-Židenicích. 1960 odešel do 
důchodu, trvale žil v Brně.

B. poezii ovlivnili zejména F. Halas a mo
derní česká katolická poezie (J. Zahradníček). 
Autorův básnický svět je monotematický 
a osobitě vyhraněný. Počínaje prvotinou (Mla
dý žebrák) obměňuje a rozvíjí téma pokory 
a odevzdanosti bohu; převážně volným alego
rizujícím veršem vyjadřuje harmonický vztah 
k životu, touhu po kráse a meditace člověka 
hledajícího lidskou prostotu a opravdovost. 
Významnou součástí autorova pohledu na svět 
jsou motivy dětství jako idylického zázemí 
pro životní klid a mír. Občas zazněly v B. poe
zii i milostné tóny (Zápisník) a motivy oddané
ho vztahu k rodnému kraji (Uschlé květiny). 
Hranice spirituálně založené literatury překro
čil v prozaických knihách pro děti i pro dospě
lé a v memoárové knížce V druhé světnici, v 
níž vzpomíná na své kunštátské mládí a na svá 
literární přátelství. Okrajově překládal němec
kou poezii (Goethe, Novalis, Rilke), sestavil 
výbory moravských lidových povídek a pohá
dek, přispíval vlastní tvorbou i referáty o kni
hách a úvahami do novin a časopisů.

ŠIFRA: kb. ■ PŘÍSPĚVKY in: Akord; A-Zet; Den; 
Host do domu; Krit. měsíčník; Květen; Lid. noviny 
(od 1937); Lid. demokracie; Listy; Lumír (od 1936); 
Nár. obroda; Na hlubinu; Rozhledy (od 1935); Řád. 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Mladý žebrák (BB 1935); Žluč 
a víno (BB 1938); Jasy ( BB 1940); Listopad (B 1940); 
Uschlé květiny (BB 1942); Zápisník (BB 1943); Snář 
a planetář (BB 1944); Tři slzy (BB 1947); Svět, pláň 
andělská (BB 1947); Poutník (BB 1948); Barevná 
sklíčka (PP pro ml., 1948); Betlém (P pro ml., 1948); 
Hračky (PP pro ml., 1949; přeprac. vyd. 1956 s tit. 
Kouzelné hračky); U krále Vendelína (PP pro ml., 
1950); Cesty a zastavení (BB 1958); Příběhy a vzpo
mínky po večerech sebrané (PP 1958); Básně pro 
velké děti (BB 1964); Věčná loviště (BB, P 1969); 
V druhé světnici (vzpomínky, 1969); Proudění (BB 
1971). — Ostatní práce: Nevezmeš jména božího na
darmo (úvaha, 1942, s J. Durychem). ■ REDIGO
VAL kalendáře: Rádce moravských rodin 
(1945-46), Moravan (1947-49). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Šedé perly (výbor z moravských povíd
kářů, 1944); B. M. Kulda: Moravské národní pohád
ky a pověsti z okolí rožnovského (výbor, 1946). ■

LITERATURA: F. Hrubín: ref. Mladý žebrák, 
Rozhledy 1935; ■ ref. Žluč a víno: V. Černý: Průhled 
do nové poezie, KM 1938; sl. (J. Strnadel), Ranní no
viny 9. 6.1938 ■ ;■ ref. Jasy: A. M. P. (Píša), Nár. prá
ce 8. 9. 1940; B. Slavík, LidN 16. 9. 1940 ■;■ ref. Us
chlé květiny: J. Kopecký, KM 1942; J. P. (Pilař), Ven
kov 28. 4. 1942 ■; J. Černý: Poezie z ducha gotické
ho (ref. Zápisník), LidN 28. 9. 1943; D. Šajtar: Člově
čenství a poezie, Řád 1943/44; J. Černý: K. B., LidN 
6. 2.1944; Kp. (K. Polák): Výbor z moravských poví
dek (ref. Šedé perly), Nár. práce 1. 8. 1944; J. Ma- 
choň: Mezi dnem a nocí (ref. Snář a planetář), LidN 
2. 1. 1945; D. Šajtar in Zlomená gesta (1946); A. M. 
Píša: Básnický podzim 1947 (ref. Svět, pláň anděl
ská), Kytice 1947; V. Stuchl: Z jiného světa (ref. 
Poutník), LidN 3. 4. 1949; Kž (F. V. Kříž): ref. Kou
zelné hračky, Komenský 1956; ■ ref. Cesty a zasta
vení: J. Mourková: Poezie minulosti, LitN 1958, č. 
26; J. Opelík: Jména nová i stará, HD 1958 ■; vpa 
(V. Pazourek): Próza K. B. (ref. Příběhy a vzpomín
ky po večerech sebrané), Lid. demokracie 9. 1. 1958; 
gf (G. Franci): Básníkův návrat do krajiny mládí, 
Lid. demokracie 6. 4. 1958; J. Kratochvíl: Jsou ještě 
básníci... (ref. Věčná loviště), HD 1969.

os
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Vladimír Bochořák
* 14. 1. 1887 Kroměříž
† 11. 7. 1973 Brno

Prozaik věnující se historickému románu.

Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži (1905) 
studoval na filoz. fakultě v Praze a v Lipsku 
(obor čeština, němčina, doktorát 1911 prací 
Lenaus dichterische Entwicklung). Od 1911 
působil jako středoškolský profesor v Brně, 
Lipníku n. Bečvou (1912—13), Brně, Kyjově 
(1919 — 20), od 1920 opět v Brně na obchodní 
akademii, kde učil (mimo dobrovolný důchod 
1942—45) až do odchodu na odpočinek 1947. 
1913 se oženil s Helenou Dittrichovou, po
zdější grafičkou, malířkou a spisovatelkou, 
s níž cestoval po Evropě, Americe a Malé Asii. 
Nejvýznamnější byly stipendijní pobyty ve 
Švýcarsku (1924, 1926) a v USA (1930—31), 
kde studoval obchodní školství, pro něž napsal
1 řadu učebnic. Od 1941 spolupracoval s man
želkou na románové tvorbě.

Beletristické práce napsal B. vesměs se svou 
ženou Helenou. Jeho autorský podíl tkví hlav
ně v ideových prvcích společných prací, v nad- 
stranickém a harmonizujícím pohledu, který 
v obraze náboženských bojů mezi katolíky 
a protestanty na Olomoucku v letech 
1599—1648 (Příboj) vyúsťuje v poznání ne
smyslnosti tohoto zápasu a v románu o obra
ně Brna v době švédského obklíčení (Ve zna
mení kola a draka) nadšeně zdůrazňuje bojo
vou jednotu tovaryšů, studentů a chudiny; har
monizující zakončení má i rozsáhlý román 
o osudu německo-českých rodin na Vyškovsku 
v době okupace (Nalomená větev).

PŘÍSPĚVKY in: Rovnost (1969 román z napoleon
ské doby Smršť nad Žuráněm, s H. Bochořákovou); 
Střední škola. ■ KNIŽNĚ. Beletrie (vesměs s H. Bo
chořákovou): Příboj (R 1947); Nalomená větev (R,
2 sv., 1947); Ve znamení kola a draka (R 1958). — 
Ostatní práce: Obchodní školy ve Švýcarsku (2 sv., 
1927, 1929); Umění prodávati (učebnice, 1932; 1933 
s tit. Učebnice nauky o prodeji v drobném). ■ REDI
GOVAL: Učme se prodávati! (1932-33). ■

LITERATURA: ■ ref. Nalomená větev: cd (J. 
Hrabák), Rovnost 27. 7. 1947; djd, Svob. slovo 19. 2. 
1948 ■; hs (J. Husák): ref. Příboj, Mor. slez, osvěta 
1947/48; gf (G. Franci): ref. Ve znamení kola a dra
ka, Lid. demokracie 6. 12. 1958.

dh, šv

Helena Bochořáková
* 29. 7. 1894 Vyškov
† 28. 3. 1980 Brno

Grafička a malířka, prozatérka, autorka cesto
pisných fejetonů a historických románů.

Své literární práce podpisovala též dívčím 
jménem Dittrichová nebo H. Bochořáková- 
Dittrichová. Narodila se v měšťanské rodině 
patřící k německé vyškovské menšině, také zá
kladní vzdělání získala na německé škole. 1913 
se provdala za brněnského středoškolského 
profesora a později spisovatele Vladimíra Bo- 
chořáka. 1919—22 studovala na Akademii vý
tvarných umění v Praze, kde absolvovala gra
fickou speciálku prof. A. Brömse (viz vzpo
mínkovou prózu Uprostřed proudu), 1923 zís
kala stipendium na studium v Paříži, kde se, 
stejně jako při pobytech v Rakousku, Němec
ku, Anglii a USA, věnovala též studiu jazyků 
a literatury; dále navštívila Itálii, Holandsko, 
Belgii, Švýcarsko, Řecko, SSSR, Bulharsko 
a Malou Asii. Od poč. 40. let musela pro oční 
potíže zanechat grafiky; věnovala se malování 
a společné literární práci s manželem.

Výtvarná a literární činnost B. (cestopisné 
fejetony uveřejňovala od 1925) vycházejí vět
šinou ze stejných podnětů a vzájemně se 
ovlivňují a doplňují. Literární cítění vedlo B. 
k vytváření grafických cyklů a knih dřevorytů 
(Indiáni jindy a dnes, Švédové před Brnem); 
kniha Z mého dětství byla přímo myšlena jako 
grafický román. Smysl pro výtvarnou zkratku 
a pro sociální kontrasty, které charakterizují 
její grafickou tvorbu, ovlivnily zase autorčin 
literární výraz, zejména mozaikovitost stylu. 
Romány, na kterých spolupracovala s Vladi
mírem B., tematicky čerpají z období třicetile
té války, a to ze zápasu protestantů a katolíků 
v Olomouci (Příboj) a z historie obléhání Brna 
Švédy (Ve znamení kola a draka), a dále ze ži
vota německé menšiny na Vyškovsku v době 
nacistické okupace (Nalomená větev).

PŘÍSPĚVKY fn. Lid. noviny (od 1931); Mor. noviny; 
Rovnost (1969 román z napoleonské doby Smršť 
nad Žuráněm, s V. Bochořákem); Salón (od 1925 
cest, fejetony); Širým světem. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Dojmy z SSSR (FF 1934); Mezi dvěma oceány (FF 
1936); Příboj (R 1947, s V. Bochořákem); Nalomená 
větev (R, 2 sv., 1947, s V. Bochořákem); Ve znamení
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kola a draka (R 1958, s V. Bochořákem); Uprostřed 
proudu (P 1967). — Ostatní prače (knihy dřevorytů): 
Z mého dětství (1929); Indiáni jindy a dnes (1934); 
Švédové před Brnem (1936) aj. ■

LITERATURA: A. Novák in H. B.: Z mého dět
ství (1929); ■ ref. Dojmy z SSSR: J. Hch. (Heiden- 
reich-Dolanský), LidN 17. 12. 1934; Z. Hájek: Dvě 
reportáže o sovětském Rusku, Nové Čechy 1935 ■; 
A. N. (Novák): ref. Indiáni jindy a dnes, LidN 1. 8. 
1934 + ref. Švédové před Brnem, LidN 29. 12. 1936; 
■ ref. Nalomená větev: cd (J. Hrabák), Rovnost 27. 
7. 1947; djd, Svob. slovo 19. 2. 1948 ■; hs (J. Husák): 
ref. Příboj, Mor. slez, osvěta 1947/48; gf (G. Franci): 
ref. Ve znamení kola a draka, Lid. demokracie 6. 12. 
1958; H. Kusáková: H. B.-Dittrichová, Zprávy okr. 
vlastivědného muzea ve Vyškově, leden 1961; Š. 
Vlašín: Prozaická a grafička, RP 29. 7. 1969; B. Kaf
ka: Životní jubileum umělkyně, Rovnost 26. 7.1974.

dh, š v

Pavel Bojar
* 18. 5. 1919 Strakonice

Lyrický básník, romanopisec a povídkář, překladatel 
z ruštiny, autor veršů a próz pro děti, publicista; 
v próze i poezii čerpá náměty převážně z venkov
ského prostředí.

Pův. jm. Karel Krejčík. Pochází z dělnické ro
diny. 1930—38 vystudoval gymnázium ve 
Strakonicích. Po maturitě (1938) začal studo
vat na filoz. fakultě UK v Praze češtinu a fran
couzštinu, byl však 1939 zatčen a do 1940 věz
něn v koncentračním táboře Sachsenhausen- 
Oranienburg. Za okupace pracoval jako po
mocná vědecká síla v ČAVU a jako úředník; 
byl činný v studentském hnutí odporu. Univer
zitní studia dokončil 1947. 1946—47 působil 
jako šéfredaktor nakl. Svoboda, pak pracoval 
v aparátu ÚV KSČ. 1949 — 51 vykonával funk
ci tajemníka Svazu čs. spisovatelů a pracoval 
v redakci Lidových novin. 1951—56 žil jako 
spisovatel z povolání, 1957—62 pracoval jako 
šéfredaktor čas. Květy, 1962 — 66 v tiskovém 
odboru min. zemědělství, 1966 — 67 byl vedou
cím redaktorem nakl. Svoboda, 1967 — 69 pra
covníkem Vládního výboru pro cestovní ruch, 

1969 — 71 v aparátu ÚV KSČ, 1971 —76 velvy
slancem v Brazílii, od 1976 pracovníkem Fede
rálního min. zahraničních věcí. 1979 odešel do 
důchodu.

Literárně začal B. pracovat v 2. pol. 30. let 
jako jeden ze spolupracovníků Studentského 
časopisu. První sbírky intimní poezie a přírod
ní lyriky, inspirované jihočeskou a šumavskou 
krajinou, vydal ještě za okupace; v pozdější 
poezii tíhl k společensky angažované tematice 
(Mladost světa) a k filozoficky laděnému po
hledu na život současného člověka (Místo mezi 
lidmi, Jediná). — Ústředním tématem B. pro
zaické tvorby jsou sociální, politické a gene
rační přeměny (Siné roky, Milenci, trilogie Slu
nečný širý svět} a především jejich přetvářející 
vliv na myšlení obyvatel vesnic a venkovských 
měst; trilogie obsáhle zobrazuje proměnu ji
hočeské vesnice po druhé světové válce. Od 
poloviny 50. let spolupracovala na B. próze je
ho manželka Olga B. (roz. Hůlková, nar. 1925), 
která se také podílela na B. překladech z ruské 
a sovětské literatury.

ŠIFRY: ar, boj, P. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta za 
knihou; Čes. slovo; Čteme (od 1940); sb. Chvála slo
va (1940); Kult, politika; Květy (od 1952); Lid. listy; 
Lid. noviny (od 1940); Lit. měsíčník (od 1974); Lit. 
noviny (od 1952); Nový život (od 1952); Plamen; 
Práce; Rudé právo (od 1945); Studentský časopis 
(od 1937); Tvorba (od 1948); Venkov. ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Modravá šerka (BB 1942); Hoře milovati 
(BB 1943); Trysk (BB 1945); Radost (BB pro ml., 
1946); Siné roky (R 1947); Mladost světa (BB 1950); 
Hlavou i srdcem (BB 1952); Jarní vody (R 1952,1. díl 
trilogie Slunečný širý svět); Horké dny (R 1953, 2. díl 
trilogie); Vraní svatby (PP 1954, s O. Bojarovou); 
Diamantové hory (PP 1956, s B. Eiseltem); Milenci 
(R 1956, s O. Bojarovou); Květy východu (pohádky, 
1958, s O. Bojarovou a A. M. Jelaginem); Detektivo
vé v trenýrkách (R pro 959, s O. Bojarovou); 
Úroda (R 1961, 3. díl trilogie, s O. Bojarovou); Místo 
mezi lidmi (B 1964); Jediná (BB 1972); Jmenuji se 
Gerina (P pro ml., 1980). — Překlady: B. L. Gorba- 
tov: Vojácká duše (1945, s O. Hůlkovou); M. M. Pri- 
švin: Okouzlený poutník (1946, s O. Bojarovou) + 
Kořen života (1951, s O. B.) 4- Kouzelný vdoleček 
(1956, s O. B.) -I- Zlatý palouk (1959, s O. B.) -I- Na 
lovu (1961, s O. B.); N. V. Gogol: Mrtvé duše (1947, 
s O. B.); M. Iljin: Sto tisíc proč (1947, s O. B.); Ch. de 
Coster: Svatební cesta (1948, s O. B.); A. N. Tolstoj: 
Křížová cesta (1948, s O. B.); A. G. Malyškin: Pád 
Dairu (1954, s O. B.) 4- Sevastopol (1959, s O. B.); V. 
A. Obručev: Plutónie (1956, s O. B.); V. F. Panova: 
Vánice (1960, s O. B.); E. G. Kazakevič: Dům na ná
městí (1962, s O. B.). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL:
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Věčná Rus. Ruští spisovatelé o vlasti (1945). I
LITERATURA: J. Janů: ref. Modravá šerka, KM 

1942; J. B. Čapek: ref. Hoře milovati, Naše doba 
1942/43; ■ ref. Siné roky: J. Čech, Tvorba 1947; F. 
Buriánek: Zeměd. noviny 30. 12. 1947; J. Hrabák, 
Rovnost 4. 6. 1948 ■; M. Petříček: První básnická 
sbírka o vojácích naší armády (ref. Hlavou i srdcem), 
LitN 1953, č. 14; B. Macák: O románový obraz naší 
vesnice (ref. Jarní vody), LitN 1953, č. 5; V. Boudyšo- 
vá: K problematice překládání Gogola, Sovětská ja
zykověda 1954; J. Hájek in Literatura a život (1955); 
V. Forst: ref. Diamantové hory, NŽ 1956; ■ ref. Mi
lenci: I. Skála, RP 20. 1. 1957; J. Pilát, Práce 10.1. 
1957; M. Šotolová, Květen 1957 ■;■ ref. Slunečný 
širý svět: M. Jungmann, LitN 1961, č. 37; J. Petr- 
michl, RP 3. 12. 1961 ■; J. Šimůnek: ref. Místo mezi 
lidmi, RP 9. 9. 1964; ■ ref. Jediná: (iz). (I. Zítková), 
Mladá fronta 13. 7. 1973; P. Bělíček, Tvorba 1973, č. 
25 ■.

PŠ

R. Bojko
* 31. 3. 1877 Bedřichovu Kunštátu na Moravě 
† 22. 12. 1952 Napajedla

Básník březinovského východiska, prozaik.

VI. jm. Alois Horák. Pseudonym Bojko (v lido
vé řeči člověk bázlivý, bojící se) míněn ve vý
znamu bázně boží. B. byl jedním ze čtyř dětí 
vesnického řezníka s malým hospodářstvím; 
otec brzy zemřel, matka byla nábožensky až 
mysticky založena. B. šel studovat až na pří
mluvu učitele a faráře víc než třináctiletý na 
české gymnázium v Brně (mat. 1898). Na peri
férii města poznal bídu proletářů a socialistic
ké myšlenky, dostal se do konfliktu s profeso
ry i do izolace mezi spolužáky; působila na 
něho i ruská (Dostojevskij, Tolstoj) a severská 
literatura a myšlenky filozofů (zvi. Masaryko
va stať Moderní člověk a náboženství, Niet- 
zsche, ale i Schopenhauer, Spencer a Carlyle). 
Na gymnáziu vydal 3 čísla rukopisného časo
pisu. Po právnických studiích v Praze 
(1898—1903) vykonával soudní praxi u zem
ského soudu v Brně (1903—05), potom byl 
koncipientem u advokáta J. Budínského. 1903 

se oženil, měl čtyři děti. 1910 si otevřel — na 
popud J. Herbena — vlastní advokátní kance
lář v Napajedlích a vedl ji až do konce 1948; 
pak zde pracoval jako advokát Krajského 
sdružení advokátů a 1952 jako člen advokátní 
poradny. Hojně se účastnil veřejného života: 
1923—46 byl v Napajedlích členem městského 
zastupitelstva a později městské rady, zastával 
funkci druhého náměstka starosty a po 1945 
prvního náměstka předsedy MNV. Od 1911 
pracoval ve správě Spořitelny města Napaje
del (i jako předseda ředitelstva), byl předsedou 
čtenářského spolku, patnáct let starostou So
kola aj. Za první světové války byly některé 
jeho básně zabaveny, 1943 byl krátce vězněn 
a vyšetřován gestapem. — Ze své venkovské 
kulturní izolace udržoval přátelské styky zvi. 
s J. Herbenem, F. S. Procházkou, V. Kaprálem 
a M. Elplem. V mladších letech se hojně věno
val turistice, převážně v Beskydech a na Slo
vensku, později trávil dovolenou na léčebných 
pobytech v lázních (Jáchymov, Teplice nad 
Bečvou); 1936 byl v Jugoslávii. — Od 1942 tr
pěl srdeční chorobou, k níž se později přidru
žila cukrovka; zemřel na mozkovou mrtvici 
a byl pohřben v Napajedlích.

Myšlenkově i formálně vyspělou prvotinou 
Modlitby víry a lásky, kterou vydal Salda 
v knižnici Slunečnice, vzbudil B. velké naděje. 
V rozvětvených volných verších byl pod sil
ným vlivem hymnů Březinových, nejevil se 
však většině kritiky jako pouhý epigon, nýbrž 
spíš jako osobitý dovršitel březinovské tradi
ce. Od kosmických a mystických vizí a niter
ných metafyzických zmatků došel v panteistic- 
kých modlitbách k vášnivému přichýlení k po
zemskému životu a k horoucí radosti z jeho 
krásných darů, k soustředění na úděl a určení 
člověka, k lásce ke všemu živému a zápasící
mu i k národu, který se pozvedá po letech 
ujařmení; extatický patos přecházel v jímavou 
něhu díků za ženu a děti, v nichž nacházel ži
votní náplň i ve své pozdější tvorbě. Březinov- 
ská intonace doznívá ještě v prvním oddíle 
sbírky O boha, život a můj lid; jak v básních 
reagujících rozhorleně na společenskou 
a mravní situaci předválečnou, tak v mučivých 
ohlasech války, ve verších odboje a víry 
i v oslavách národní samostatnosti však již 
slábla básnická intenzita, kterou nemohla na
hradit suchá úvaha, kazatelství a tendenční de- 
klamace. Ze snahy o konkrétní obraz trpícího 
a bloudícího lidství vzešla drsná sociální lyric-
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koepická básnická povídka Zbytečný, jejímž 
jádrem je tragický lidský osud proletáře, zmr
začeného strojem; slohově i motivicky nesou
rodá skladba s prvky baladičnosti, v níž se 
spojují krajinné prvky a život člověka Vysoči
ny se zkušenostmi autorova povolání a která 
ústí v deterministické až fatalistické pojetí člo
věka a jeho viny, vrcholí myšlenkově aktuální 
polemikou o hodnoty českého národního cha
rakteru (pro ni bylo vydání druhé části skladby 
válečnou cenzurou pozdrženo). Po těchto ne
zdařených pokusech o nalezení nové cesty do
spěl B. k výraznějším hodnotám ve střídmé, ci
tově intimní lyrice sbírky Prosté květy, jejímž 
jádrem jsou impresionistické přírodní obrázky 
a především oslava rodinného života. V drob
né macharovské epice sbírky Smrti silnější se 
snažil ve scénách z minulosti i ze současnosti 
představit sílu lidského ducha tváří v tvář smr
ti; ve sbírce Na tichém ostrově vystupuje do 
popředí účtování se životem a opětné vyrov
návání s bohem, které prolíná i lyrickoepickou 
skladbu Ze dna k Věčnému, podávající útržky 
z osudů jedné rodiny za druhé světové války; 
básník ustupuje od někdejšího vzdoru a do
chází k pokornému odevzdání do vůle boží. — 
Jediný B. románový pokus je konvenčním le
topisem venkovského a maloměstského živ- 
nostnického rodu od přelomu století do pová
lečných let.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 1908); Cesta (od 
1918); Čas; Černá země (od 1924); Čes. kultura (od 
1912); Kolo (od 1937); Lid. noviny (od 1909); Lípa 
(od 1918); Lit. rozhledy (1928 autobiogr. stať Básník 
Smrti silnější); Mor. slez, revue (od 1908); Naše ze
mě (příloha Mor. slez, sborníku, 1918); Novina (od 
1909); Pískle v trní (1929); Večery Lid. novin (1913— 
14); Zlatá Praha (od 1913); Zvon (od 1909). ■ KNIŽ
NÉ. Beletrie: Modlitby víry a lásky (BB 1912, rozšiř, 
vyd. 1922); Zbytečný (B, 1. 1916, 2.1917); Naše veče
ry (BB a PP pro ml., 1917); O boha, život a můj lid 
(BB 1919); Prosté květy (BB 1924); Smrti silnější (BB 
1927); Na tichém ostrově (BB 1929); Jejich život (R 
1937); Ze dna k Věčnému (B 1948). ■

LITERATURA: ■ ref. Modlitby víry a lásky: F. X. 
Šalda, Novina 1911/12 → KP 9 (1954}; K. (F. V. 
Krejčí), PL 11. 2. 1912 (k tomu: Besedy Času 1912, s. 
63); -il, LidN 25. 2. 1912; A. Novák, Přehled 1911/12; 
M. (V. Martínek), MS1R 1911/12, s. 340; OU, Kalich 
1912 ■;■ ref. Zbytečný: F. X. Šalda, Kmen 1917/18 
→ KP 10 (1957); A. N. (Novák), Lumír 1916/17; jv (J. 
Vodák), LidN 6. 3. a 19. 12. 1917; -t, PL 29. 4. 1917; 
-tr (G. Winter), PL 2.12. 1917; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 1916/17 a 1918; J. F. (Folprecht), Čes. revue 

1916/17; V. Groh, MS1R 1918; V. Martínek, Mor. 
slez, sborník 1918/19 ■;■ ref. Naše večery: -tr (G. 
Winter), PL 23. 12. 1917; K. Toman, Čes. revue 1917/ 
18; J. V. Sedlák, Topičův sborník 1917/18; B. Bová 
(Benešová), Lípa 1917/18; V. Martínek, Mor. slez, 
sborník 1918/19 ■;■ ref. O boha, život a můj lid: J. 
H. (Hora), Akademie 1919/20; Š. Jež, Cesta 1919/20; 
Dr Č. J. (Jeřábek), MS1R 1919/20; J. Krecar, Moderní 
revue 1920 ■;■ ref. Prosté květy: A. N. (Novák), 
LidN 31. 8. 1924; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1924 
■ ; A. N. (Novák): Čtyři moravští lyrikové (ref. Na ti
chém ostrově), LidN 2. 11. 1929 + Šedesátka R. B., 
LidN 31. 3. 1937; G. (F. Götz): R. B., NO 31. 3. 1937; 
Ant. Veselý: R. B. šedesátníkem, Lumír 1936/37 + 
Kolo 1937; ■ ref. Jejich život: A. N. (Novák), LidN 
29. 11. 1937; K. P. (Polák), PL 11. 1. 1938; sl (J. Strna
del), Ranní noviny 22. 3. 1938 ■; V. Stupka: Sedmde
sátiny R. B., Kolo 1946/47; ■ ref. Ze dna k Věčnému: 
P. Bojar, Kult, politika 21. 5. 1948; B. Polán, KM 
1948, s. 280 ■.

PP

František Boleloucký
* 6. 1. 1896 Lovčičkyu Vyškova
† 21. 6. 1942 Brno

Prozaik, autor odborných zemědělských knih 
a učebnic pro hospodářské školy.

Vystudoval nižší gymnázium v Bučovicích 
a střední hospodářskou školu v Přerově (mat. 
1914). Krátce byl hospodářským adjunktem ve 
Slavkově u Brna, než byl za první světové vál
ky odveden na italskou frontu a později do 
Srbska. 1918—22 učil na hospodářské škole 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, pak v Boskovi
cích a od 1924 na zimní hospodářské škole 
v Dačicích; zároveň vystudoval Vysokou školu 
zemědělskou (doktorát 1925). 1927 se stal ředi
telem zimní hospodářské školy v Židlochovi- 
cích. Do odborných zemědělských časopisů 
přispíval vlastními pracemi i překlady z něm
činy. 1942 byl zatčen a v Kounicových kolejích 
v Brně popraven.

Ve svém žánrově a tematicky různorodém 
prozaickém díle uplatňoval B. všestranné 
vzdělání, které spojoval s pozorovatelským 
nadáním. Po venkovské novele, románové kri-
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tice komunistických idejí (Komunistický stát) a 
historickém románu z Dačicka v období pobě
lohorském (Rektor Samuel) psal humoresky, 
v nichž shovívavě ironizoval jednotlivé malo
městské typy a jejich spolkaření (Moravské 
město).

PSEUDONYM: E. Delta. ■ PŘÍSPĚVKY in: Jižní 
Morava (od 1933); Lambl (od 1934); Stan; Středisko 
(od 1931); Svoboda (Brno). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Po
le (P 1923); Komunistický stát (R 1928, pseud. E. 
Delta); Rektor Samuel (R 1932); Moravské město 
(PP 1934); U babičky (P 1940). — Ostatní práce: Di
daktika na školách zemědělských (3 sv., 1937 — 38) 
aj. ■ REDIGOVAL kult. hosp. časopisy: Jižní Mora
va (1933-34), Lambl (1934-35). ■

LITERATURA: v. p. (V. Pazourek): ref. Rektor 
Samuel, Středisko 1931/32.

pb

Josef Boleslavský viz Josef Mikuláš Bo
leslavský

Hanuš Bonn
* 5. 7. 1913 Teplice-Šanov (Teplice)
† 20. 10.1941 koncentrační tábor Mauthausen

Meditativní lyrik, příslušník ortenovské generace, 
překladatel poezie primitivních národů, literární kri
tik.

Pocházel z německy orientované židovské ro
diny. Vystudoval reál, gymnázium (mat 1932) 
a právnickou fakultu (1938) v Praze. Již v době 
středoškolských studií pracoval v českožidov- 
ském hnutí (spolek Kapper). Po studiích se stal 
pracovníkem židovské náboženské obce, zpr
vu vedoucím vystěhovaleckého oddělení, po 
jeho zrušení vedoucím registračního oddělení. 
V říjnu 1941 byl zatčen a odvezen do koncen

tračního tábora v Mauthausenu, kde byl údaj
ně zastřelen na útěku.

Literárního života se B. zúčastnil již v době 
svých středoškolských studií, kdy se podílel na 
studentském literárním dění a byl jedním ze 
studentských redaktorů Studentského časopi
su. B. lyrika, ovlivněná poezií Wolkrovou, vy
slovovala zprvu pocity dospívajícího chlapce 
a jeho představy o přeměně nedokonalého 
světa láskou. V další tvorbě byly však optimis
tické představy o vývoji světa potlačeny před
válečnou atmosférou a v jeho básních se obje
vovaly pocity nejistoty a úzkosti z kosmického 
a posmrtného neznáma (Tolik krajin). Toto 
depresivní období překonával B. ve své poezii 
myšlenkou, že odhodláním k sebeobětování, 
které by naplnilo metafyzickou potřebu smrti, 
se umožní další klidný vývoj lidstva. Oporou 
B. poezie posledních let bylo nejen soudobé 
české básnictví (Halas), ale i myšlenkový od
kaz Beethovenova hudebního díla (básně Bee
thoven, Sonáta o dvou větách). Příklon k spiri- 
tualismu se projevil i překlady poezie primitiv
ních národů (Daleký hlas), tlumočených pro
střednictvím němčiny a angličtiny. Překlad 
Rilkových Duinských elegií B. nedokončil.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Josef Kohout; H. B. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Kalendář českožidovský; Čteme (od 
1938); Jarní almanach básnický (1940); Krit. měsíč
ník (od 1938); Kvart (od 1937); Lid. noviny (od 
1936); Listy pro umění a kritiku (od 1934); Lit. novi
ny (od 1934); Lumír (od 1934); Rozhledy (od 1935); 
Studentský časopis (od 1927). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Tolik krajin (BB 1936). — Překlad: Daleký hlas (vý
bor z poezie primitivních národů, 1938). — Soubor
né vydání: Dílo H. B. (nakl. Fr. Borový, 1947, usp. J. 
Valja). I REDIGOVAL: Kalendář českožidovský 
(1937-39). ■

LITERATURA: ■ ref. Tolik krajin: es (J. Strna
del), Čin 1936; B. V. (Václavek), Index 1936, s. 114; V. 
Černý, LidN 19. 10. 1936; J. Hora: První knížky, 
LUK 1936; AMP (A. M. Píša), PL 14. 11. 1936 
ref. Daleký hlas: -n (S. K. Neumann): Poezie a umění 
barevných, Lid. kultura 1. 7. 1938; V. Černý, LidN 9. 
5. 1938; K. Bednář: Poezie primitivů, Rozhledy 1938 
■ ; J. Valja: H. B., Kvart 1945/46 + Poznámky živo
topisné a ediční, in H. B.: Dílo (1947); V. Černý in H. 
B.: Dílo (1947); ■ ref. Dílo: J. B. Č. (Čapek), Naše do
ba 1947/48; Lin. (J. Linhart), PL 30. 11. 1947; P. Eis- 
ner, Svob. noviny 30. 11. 1947; jp (J. Pilař), Zeměd. 
noviny 2. 12. 1947; J. Pistorius: Básnického osudu 
torzo a tajemství, KM 1948 ■; B. Březovský: Dva 
přátelé, Almanach Kmene 1948; K. Milota: Ztracený 
básník, Plamen 1962; -RH- (R. Hamanová): Básník
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H. B., Glosy ze Strahova 1972; M. R. Křížková: Bá
sník smrti a lásky, Židovská ročenka 1972/73; hh: 
Daleký hlas, Hlas revoluce 1978, č. 40.

dh

Jan Bor

* 16. 2. 1886 Praha
† 25. 3. 1943 Hluboká nad Vltavou

Činoherní režisér, dramatik, autor dramatizací svě
tově proslulých děl románové epiky, překladatel 
a esejista, divadelní teoretik a publicista, jehož vlast
ním polem působnosti bylo divadlo.

VI. jm. Jan Jaroslav Strejček. Po maturitě na 
gymnáziu v Praze (1904) studoval na vídeňské 
a pražské filoz. fakultě obor slavistiky a dějin 
světových literatur (doktorát 1926 prací Počát
ky českého dramatu v souvislosti s vývojem 
dramatických proudů západoevropských}. Ny- 
sokoškolské studium spojoval s tvůrčí divadel
ní praxí (jako lektor, překladatel, režijní asis
tent, upravovatel cizích textů), a to zejména za 
svých pobytů v Berlíně a v Mnichově 
1912—14; v té době působil i jako divadelní 
referent v deníku Samostatnost Po vypuknutí 
první světové války narukoval na ruskou fron
tu; blízký styk s ruským prostředím a ruskou 
kulturou ovlivnil pak nejen jeho režijní meto
du, ale i volbu dramatizovaných předloh (Do- 
stojevskij, Gončarov, Tolstoj), jakož i jejich 
jevištní interpretaci. Poválečnou divadelní čin
nost zahájil 1919 ve Švandově divadle v Praze 
na Smíchově, kde byl mj. iniciátorem a šéfem 
cyklu komorních her. Po pětiletém smíchov
ském působení byl 1924 angažován jako reži
sér do tehdejšího Městského divadla na Vino
hradech; 1930—36 tam zastával funkci šéfa či
nohry. 1932 vedl soudní spor s divadelním kri
tikem M. Ruttem, který označil B. insenaci 
Zkrocení zlé ženy za plagiát. Od 25. 1. 1939 až 
do své smrti (v osadě Zámostí u Hluboké) byl 
šéfem činohry pražského Národního divadla. 
Pohřben byl v Praze. — Jeho první ženou 
(sňatek 1912) byla operní a koncertní pěvkyně 
Olga Valoušková (1886—1975), jeho syny fil

mový a hudební kritik Vladimír B. (*1915) 
a režisér Jan Strejček (* 1920).

B. literární tvorba, jeho dramatizace, překla
dy i esejistika, souvisí s jeho mnohostrannou 
činností divadelní. Těžisko této činnosti bylo 
v činoherní režii, v inscenacích her současných 
autorů (J. Bartoš, A. Dvořák, J. Hilbert, F. Lan
ger, E. Synek aj.) i klasického repertoáru, který 
B. nejednou podrobil zevrubné dramaturgické 
úpravě (Mnoho povyku pro nic W. Shake
speara, Nápadníci trůnu H. Ibsena, Aristofano- 
va Lysistrata). Jeho koncepce divadla i režijní 
metoda vycházely z tradic psychologického 
realismu a byly ovlivněny školou Brahmovou 
i Stanislavského. Tato východiska B. v podsta
tě nikdy nepřekonal a zůstával jim věrný jak 
v období expresionismu, tak pozdějšího civi
lismu, nedotčen ani výboji avantgardního di
vadla. Také B. činnost překladatelská (F. Heb- 
bel, A. Strindberg, F. Wedekind) se soustřeďo
vala k dramatickým textům tíhnoucím k divad
lu psychologické introspekce a zdůrazněné 
emotivnosti. Mnohem významnější než tyto 
příležitostné překlady byly B. dramatizace ro
mánových děl ruských i sovětských autorů (F. 
M. Dostojevskij, I. A. Gončarov, L. N. Tolstoj, 
L. N. Sejfulina, M. A. Šolochov). Také v nich 
se projevil jeho sklon k psychologicky orien
tovanému divadlu zvýrazněných emocí, který 
převažoval nad zřetelem společenskokritic- 
kým nebo apelativním. Na rozdíl od E. F. Bu
riana, jehož dramatizace prozaických předloh 
tíhly k syntetickému divadlu a v jeho intencích 
dávaly přednost volnější formě scénického lib
reta dotvářeného invencí divadelníků, vyzna
čovaly se B. úpravy snahou přiblížit se co nej
víc dramatu v tradičním pojetí a vytvořit pře
devším prostor pro psychologickou analýzu 
dramatických postav. Dramatizace v režisér- 
ském díle Burianově a Borově vyznačují tak 
zároveň dva póly divadelně dramatického slo
hu v meziválečném období. Jako dramatik po
kusil se B. po rané prvotině Macecha o původ
ní hru až na sklonku svého života: Zuzana Vo- 
jířová, inspirovaná povídkou F. Kubky, byla 
zároveň jeho posledním dílem režijním. Je to 
hra o pohnutých životních osudech milenky 
posledního Rožmberka Petra Voka a zároveň 
láskyplný hold jihočeskému kraji; v okupač
ních letech patřila k nejúspěšnějším předsta
vením pražského Národního divadla. Z patera 
esejistických knih jsou tři věnovány osobnos
tem hereckým (Vojanovi, Laudové, Vávrovi);
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zbývající dvě se obírají obecnějšími problémy 
divadla: Cestou k jevišti přináší úvahy a eseje 
o české režii, zrození operety, o Moskevském 
uměleckém divadle, o Shakespearovi na čes
kém jevišti, o problému divadelní budovy, ja
kož i další profily českých herců (Z. Štěpánka, 
M. Hůbnerové); samostatně vydaná přednáška 
Účast diváka na jevištním umění směřuje ke 
kultivaci divákova zrakového i sluchového 
postřehu, k jeho sebevýchově, k vypěstování 
divákova smyslu pro pravdivost a dramatič- 
nost na jevišti, k jeho dotvářecí funkci v pro
cesu divadelního představení.

ŠIFRY: B., J. B. ■ PŘÍSPĚVKY ůi.Den; Divad. svět 
(od 1911); Divadlo (od 1920); Jeviště (od 1920; 1921 
1. část studie Moskevské umělecké divadlo); Květy 
(od 1910; 1912 Marie Húbnerová, 1916 Frank We- 
dekind); Lumír (od 1911; 1915 Zrození operety); 
Nár. divadlo (1939—43; 1940 studie o Makbethovi); 
sb. Nové české divadlo (od 1926; 1929 první verze 
studie o Karlu Vávrovi); Pokroková revue (od 1908); 
Ročenka sirotčího spolku členů ND v Praze (1940— 
43; 1942 Slovo k divákům); Samostatnost (od 1909; 
1911 Ermette Novelli); Sborník českých spisovatelů 
(1916, Shakespeare na českém jevišti); Scéna (od 
1913); Stavitel (1922 Problém divadelní budovy); 
Styl; Tribuna (od 1921; 2. část studie Moskevské 
umělecké divadlo); Umělecký měsíčník; Volné smě
ry (od 1910; 1911 Rita Sacchetto). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie a práce o literatuře a divadle: Macecha (D 
1904); Eduard Vojan (studie, 1907); Marie Laudová 
(studie, 1913); Bohuš Zakopal (studie, 1924); Cestou 
k jevišti (EE 1927); Zločin a trest (dvojdílná dramati
zace románu F. M. Dostojevského, ve vlastním pře
kladu, 1928, i prem.); In memoriam Karla Vávry 
(1931); Účast diváka na jevištním umění (E 1940); 
Zuzana Vojířová (D 1942, i prem.). — Překlady: F. 
Wedekind: Zámek Wetterstein (1920); A. Strind- 
berg: Hra s ohněm, Věřitelé (1925). ■ SCÉNICKY. 
Dramatizace: F. M. Dostojevskij: Idiot (1922, nově 
1934) + Bratři Karamazovi (1931) + Zločin a trest 
(jednodílná verze, 1941); L. N. Tolstoj: Anna Kare- 
nina (1929) + Vzkříšení (1939); M. Šolochov: Roz
rušená země (1935); I. A. Gončarov: Strž (1940). — 
Překlady: P. Armont, M. Gerbidon: Dobrodružství 
paní Ireny (1930, s L. Bubelovou); F. Hebbel: Judita 
(1936, s F. Langrem). ■ REDIGOVAL časopis: Scé
na (1913-15). ■

LITERATURA: F. X. Šalda: ref. Eduard Vojan, 
Novina 1908 → KP 7 (1953); -jef- (J. Fučík): ref. Ly- 
sistrata, Socialista 19. 9. 1923 → Divadelní kritiky 
(1956); K. Čapek: Muž za scénou, LidN 27. 1. 1928 
→ Ratolest a vavřín (1946); -jef- (J. Fučík): ref. Anna 
Karenina, Tvorba 1929, č. 15 → Divadelní kritiky 
(1956); M. Rutte: Básník podvědomá, dvojníků a bě
sů (o B. dramatizacích Dostojevského), sb. Nové 

české divadlo 3 (1929/30); F. Götz in Boj o český di
vadelní sloh (1934); F. X. Šalda in O naší moderní 
kultuře divadelně dramatické (1936); A. M. Píša: Po
známky k divadelní situaci, Dělnická osvěta 1936; F. 
Götz: Vzkříšení, Nár. divadlo 1938/39 + Úspěch 
Vzkříšení v zrcadle kritik, Nár. divadlo 1938/39 + 
Gončarovova Strž, Nár. divadlo 1939/40 -I- Zločin 
a trest, Nár. divadlo 1940/41; M. Hlávka: Zuzana 
Vojířová, Nár. divadlo 1941/42; ■ nekrology: F. 
Götz, Čteme 1943; J. Drda, LidN 27. 3. 1943; an., Di
vadlo 1943 ■; sb. Padesát let Městských divadel 
pražských 1907 —1957 (1958; přisp. F. Götze, Z. Ště
pánka, B. Vrbského); Z. Štěpánek in Herec (1961); 
Div. noviny 1967/68, č. 18 (přisp. F. Langra, Z. Ště
pánka); V. Bor: Vzpomínka na J. B., Práce 24. 3.1973 
-I- Vzpomínka na J. B., Lid. demokracie 14. 2. 1976.

vk

Matyáš Borbonius z Borbenheimu
* 24. 8. 1566 Kolinec u Klatov
† 16. 12. 1629 Toruň (Polsko)

Lékař, latinský básník, pedagog, autor lékařských 
spisů.

VI. jm. Matěj Burda. Pocházel z chudé pod
danské rodiny. Základního školního vzdělání 
nabyl na městských školách v Sušici a v Klato
vech. Z Klatov ho vzal s sebou J. Rosacius do 
Loun a 1581 do Prahy. B. tu byl přijat do školy 
u Sv. Štěpána a po půl roce do školy u Sv. Mi
chala, kde byl správcem Rosaciův bratr Adam. 
B. mu dělal famula, ale 1583 utekl na školu do 
Rakovníka. Na podzim 1584 odešel do Kolína, 
kde byl J. Rosacius radním písařem. Správce 
kolínské školy S. Georgillus si vzal B. s sebou 
1585 na chrudimskou školu. V Meziříčí nad 
Oslavou (Velké Meziříčí) byl B. 1586—90 zpr
vu jako student, pak do 1591 jako collega do- 
centium. Tehdy si polatinštil jméno a začal 
sklízet první úspěchy jako latinský básník. 
Existenčně si polepšil na podzim 1591, kdy se 
stal učitelem Jana z Vartenberka v Napaje- 
dlích; pobýval s ním střídavě na městských 
školách ve Znojmě, v Jihlavě, v Napajedlích, 
v Břehu a znovu v Napajedlích, 1596 se vydali 
do Basileje. B. se tu zapsal na lékařskou fakul-
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tu (seznámil se zde s proslulým J. Zwingerem), 
a protože už měl dobré lékařské znalosti (za 
pobytu ve Znojmě ho získal pro medicínu ta- 
mější lékař Jan Pomarius), mohl být po třech 
týdnech ustanoven jako oponent při disputaci. 
Za deset měsíců dokončil disertační práci 
o dně (doktorát 1597). V květnu 1597 se vydal 
zpět do Čech. Nabídku profesorského místa 
na pražské univerzitě nepřijal, provozoval lé
kařskou praxi v Napajedlích. 1598 se přestě
hoval do Litoměřic, kde se 1599 oženil (s Ka
teřinou Leofartovou), podruhé se oženil 1601 
(s Annou Hyttychovou) v Mladé Boleslavi, 
kam přesídlil a kde provozoval lékařskou pra
xi. 1609 byl jmenován českými stavy zemským 
lékařem se sídlem na Novém Městě pražském; 
tady získal 1612 měšťanské právo. Jako pro
slulý lékař se dostal do rodin mnoha význam
ných osobností a nabyl značného majetku. 
1618 stál na straně vzbouřených českých sta
vů, a byl proto odsouzen k smrti a k ztrátě ma
jetku. Na přímluvu svých mocných příznivců 
byl však omilostněn a zůstal v Praze až do 
1628. Protože nechtěl konvertovat, odstěhoval 
se přes Žitavu a Lešno do Toruně, kde byl 
osobním lékařem polského krále Vladislava.

Básnický úspěch představovala hlavně B. 
třídílná sbírka latinských skladeb Caesares... 
(1595). Je to soubor básní o římských císařích, 
který sleduje více cíle poučné než umělecké. 
Smyslem souboru je oslava císaře Rudolfa IL, 
Rakouska a císařského rodu. Za toto dílo do
stal B. titul poeta Caesareus a erb s přídom
kem z Borbenheimu (1596). Ostatní básnická 
tvorba B. nepřesáhla průměr příležitostných 
veršování. Dobově příznačné je, že se i v B. 
odborných pojednáních objevují básnické 
skladby; např. v práci o dně vykládá úvodní 
báseň jako příčiny nemoci dobré jídlo, pití 
a rozmařilý život. Jako autor medicínské lite
ratury měl B. některé výrazné úspěchy, zejmé
na tam, kde těžil ze sebepozorování (... De fe- 
bre tertiana..., 1596). 1615 rozpoznal léčivé 
vlastnosti „chebských voď (dnešní Františko
vy Lázně) a přispěl k rozšíření jejich pověsti.

KNIŽNĚ. Poezie: Honesto et erudito... Andreae 
Posthumio Prageno... Mathias Borbonius ... gratu- 
latur (1591); De obitu Matthiae Posthumii Thabore- 
ni... (1591); In nuptiis ... Georgii Christophori Teu- 
fel a Kundersdorff... et... virginis Margaretae Brt- 
nicensis a Waldstein... (1591); Caesares monarchiae 
Romanae... (Lipsko 1595); mimoto příspěvky ve 

sbornících a v pracích jiných autorů. — Odborná po
jednání: Auspicio numinis De febre tertiana exquisi- 
ta intermittente theses ... (Basilej 1596); De hydrope 
theses... (Basilej 1596); De medicorum, ut vocant, 
opprobio, podagra theses... (Basilej 1597). ■ EDI
CE: M. Dvořák: Dva deníky Dra Matiáše Borbonia 
(1896); G. Gellner: Životopis lékaře Borbonia a vý
klad jeho deníků (1938). ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
1 (1966). ■ LITERATURA: R. Říčan in Dějiny jed
noty bratrské (1957); E. Bonjour in: Die Universitát 
Basel von Anfángen bis zur Gegenwart (Basilej 
1960); P. Hamanová in Historická knižní vazba (Li
berec 1962); viz též EDICE.

zdí

Jaromír Borecký
* 6. 8. 1869 České Budějovice
† 8. 5. 1951 Praha

Básník inspirovaný tvorbou J. Vrchlického a uvádě
jící k nám veršové formy francouzských parnasistů; 
literární a hudební kritik a historik, libretista, překla
datel z evropských jazyků a z perštiny; bibliograf.

Byl synem rady zemského soudu. Studoval na 
gymnáziu v Písku (1880—81) a v Praze (mat. 
1888), pak na pražské filoz. fakultě (moderní, 
klasická a orientální filologie a historie; dokto
rát 1898 prací Abul Kásim Firdúsi); věnoval se 
též studiu zpěvu, hudby a hudební teorie. Od
1891 byl úředníkem Univerzitní knihovny 
v Praze, 1920—30 jejím ředitelem (zasloužil se 
zejm. o stanovení zásad katalogizace jejích 
fondů). Od 1901 přednášel na konzervatoři 
českou literaturu. Věnoval se rozsáhlé j>ráci 
kritické (hudební referát 1892—93 v České 
Thalii, 1893—1910 v Nár. listech, od 1919 
v Nár. politice), redakční a organizační. Od
1892 byl ve výboru Máje (pracoval v jeho 
penzijním fondu a v nakladatelském družstvu), 
podílel se na založení Překladatelského spol
ku, Jednoty S. Čecha, Společnosti J. Vrchlické
ho, Syndikátu českých spisovatelů a Ital- 
sko-české ligy. Rozsáhlá byla i jeho činnost 
přednášková (o literatuře, J. Vrchlickém, 
o perském eposu, o základech poetiky a dekla-
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mace, o vývoji české zpěvohry aj.). Od 1915 
byl dopisujícím členem CAVU, od 1919 praco
val v poradních sborech (pro knihovnictví 
a pro záležitosti zpěvohry), organizovaných 
ministerstvem školství a národní osvěty, byl 
členem názvoslovné komise ministerstva ná
rodní obrany.

Literární činnost J. B. byla ovlivněna zejmé
na jeho stálým zájmem o hudbu (Dvořák, 
Foerster, Suk) a přátelstvím s J. Vrchlickým, 
jehož program kontaktu české literatury s mo
derními světovými proudy přijal a dále dodr
žoval. Zájem o spojení poezie a hudby ho při
vedl k libretistické práci (Krakdnoš) a ovlivnil 
i jeho poezii (pozornost k formální stránce 
básní a k hudebnosti verše). Podněty k básnic
ké tvorbě nacházel u Villona, v orientální poe
zii, u francouzských parnasistů a dekadentů; 
zejména ti vtiskli B. lyrice výraznou nálado
vost a hudebnost a podnítili ho k rozvinutí me- 
taforiky jako výrazu subjektivních citových 
stavů (Rosa mystica); ve vývoji českého bá
snictví byl proto B. oceňován jako předchůdce 
české dekadence. Dekadentní prvky ovlivnily 
i jeho prózu, zachycující život českých lidí 
v cizím prostředí (Na cizím). — Rozsáhlá byla 
i B. překladatelská činnost z literatury fran
couzské, italské, německé, ruské, polské, slo
vinské, švédské, perské a turecké; část překla
dů zůstala otištěna jen časopisecky. B. je auto
rem řady literárních statí, životopisných člán
ků, nekrologů, kritik a kritických glos; jejich 
metoda je blízká kritice Lumíru a opírá se 
o dojmovou interpretaci díla, doplňovanou 
kulturními a životopisnými informacemi. V hu
debních časopisech tiskl B. převážně drobné 
a příležitostné studie, pro Ottův slovník nauč
ný psal hesla z oblasti hudby, literatury a ori- 
entalistiky.

ŠIFRY: drb., Dr. Jar. B., Dr. J. B. (Nár. politika, Máj), 
J. Obr. (Zvon), -q (Nár. listy). ■ PŘÍSPĚVKY in: Be
sedy lidu; ČČM (od 1892, lit. kritiky a stati); Čes. re
vue (od 1889); Čes. Thalia (od 1891, hud. ref.; 1891 
překl. H. Beque: Krkavci, prem. 1897); Čes. divadlo; 
Čes. lid (od 1905); Čes. krb; Čes. loutkář; Dalibor (od 
1901); Divadelní list Máje (od 1905); Hudební revue 
(od 1908); Hudební výchova (od 1920); Květy (od 
1895); Letem českým světem; Lit. rozhledy (od 
1926); Lumír (od 1898, krit. dramat); Máj (1902 — 08, 
lit. kritiky); Moderní život (od 1903); sb. Nár. album 
(1899, životopisy k portrétům); Nár. listy (od 1902; 
1903 — 10 hud. ref.); Nár. politika (od 1919, hud. ref.); 
Obzor literární a umělecký (lit. kritiky a stati); Osvě

ta (od 1913, lit. kritiky); Pokroková revue (1909, stu
die České almanachy do roku 1848); Polední list (od 
1913); Rozkvět; Samostatnost (1911 — 12, fej.); Slo
vanský přehled (1913, studie J. Vrchlický a jeho po
měr ke slovanství); Světozor (od 1888); sb. F. X. Sal- 
dovi k padesátinám (1918); Telefon; Topičův sbor
ník lit. a umělecký (od 1916, lit. kritiky a stati); Vesna 
(od 1893); Věstník pěvecký; Zlatá Praha (od 1889); 
Zvon (od 1900, lit. kritiky). ■ KNIŽNÉ. Beletrie 
a práce o literatuře: Krakonoš (operní libreto, 1890, 
hudba J. R. Rozkošný); Rosa mystica (BB 1892); 
Básníkův kancionál. Láska (BB 1905); J. Vrchlický 
(studie, 1906); Zpěvy života (BB 1911); Jaroslav 
Kvapil (studie, 1918); Pršely růže (BB 1920); Na ci
zím (PP 1920); Alois Jirásek (studie, 1933). — Překla
dy: E. Zola: Tereza Raquinová (1892); Kálidása: 
Méghadút čili Oblak poslem lásky (1892, s J. Zuba
tým); A. Daudet: Krásná Niverňanka (1893); G. 
Flaubert: Pokušení sv. Antonína ( 1897); R. Bracco: 
Masky (1898); E. de Goncourt: Bratři Zemgano 
(1894); O. Wilde: Obraz Doriana Graye (1905, s A. 
Tillem); H. Riemann: Katechismus dějin hudby 
(1906); T. de Banville: Sokratova žena (1905); G. de 
Maupassant: Život (1911); A. Mickiewicz: Sonety 
(1911); G. ďAnnunzio: Triumf smrti (1912); H. de 
Balzac: Třicetiletá (1913); S. Wyspiaňski: Varšavan- 
ka (1914); J. Moréas: Povídky ze staré Francie 
(1914); A. Firdausí: Kniha králů (1920); M. Harry: 
Pagoda lásky a jiné povídky (1921); J. Echegaray: Ší
lený bůh (1936); Teixeira de Pascoais: Návrat do rá
je (1936, s R. J. Slabým); Čtyřverší Omara Chajjama 
(1945). — Ostatní práce: Stručný přehled dějin české 
hudby (doplněk k vlastnímu překladu kn. H. Rie
mann: Katechismus dějin hudby, 1906); Pravidla ka
talogu základního (1925). ■ REDIGOVAL časopisy: 
Z cizích literatur (příl. Máje, 1903—08), Divadelní 
list Máje (1905—08, s L. Novákem), Topičův sborník 
literární a umělecký (1913—25, s A. Wenigem a R. 
VejrychenQ, Věstník jízdy sokolské (1919), Dalibor 
(1920, s V. Ríhovským), Zvon (1939—41, s F. X. Svo
bodou); sborníky: Zena (1906, s F. Heritesem), Sbor
ník Společnosti J. Vrchlického (1915—42, s P. M. 
Haškovcem a A. Klášterským); ediční řady: Operní 
texty Máje (1906—10), Hovory básníků (1917—22), 
Sborník světové poezie (1938—45). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Česká poezie 19. věku (antologie, 
5 sv., 1897—99); sb. Svatopluku Čechovi (1946, s A. 
Pražákem, A. Procházkou, F. Strejčkem). ■

BIBLIOGRAFIE: an. (J. Borecký) in J. B.: Pršely 
růže (1920); K. Nosovský: J. B., Lit. rozhledy 
1928/29. ■ LITERATURA: sb. PhDr. J. B. 
1869—1939 (Písek 1939). ■ N. (J. V. Novotný): ref. 
Krakonoš, Hlas národa 20. 10. 1889; ■ ref. Rosa 
mystica: J. Karásek, Niva 1892; F. X. Šalda, Lit. listy 
1893 → KP 1 (1949) ■; J. Karásek in Impresionisté 
a ironikové (1903); E. Lešehrad in Ideje a profily 
(1903); ■ ref. Básníkův kancionál: -q, Máj 1905; A. 
Novák, Přehled 1905; J. Rowalski, Lumír 1905/06
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■ ref. ]. Vrchlický: -a-, Máj 1906; J. Rowalski, 
Rozhledy 1906/07 ref. Zpěvy života: -ejč- (J. 
Krejčí), Naše doba 1912; -a-, Máj 1912; A. Novák, 
Přehled 1912; L. N. Zvěřina, Osvěta 1912; K. (F. V. 
Krejčí), PL 7. 4. 1912 ■;■ k padesátinám: S. (F. Se
kanina), Zvon 1918/19; A. N. (Novák), Venkov 7. 8. 
1919; P. Fingal, Vzlet 1919 ■; J. V. Sedlák: ref. Jaro
slav Kvapil, Kmen 1919/20; ■ ref. Na cizím: -btk- 
(V. Brtník), Zvon 1919/20; J. Krecar, Moderní revue 
1920/21 ■;■ ref. Pršely růže: O. Š. (Šimek), LidN 21. 
12. 1920; Solus, Osvěta 1920; O. Štorch-Marien, Pra
men 1920 ■; ■ k šedesátinám: V. Brtník, Lit. rozhle
dy 1928/29 + Zvon 1928/29; A. Novák, LidN 6. 8. 
1929; K. (F. V. Krejčí), PL 6. 8. 1929; amp. (A. M. Pí- 
ša), Večerník PL 6. 8. 1929; A. Klášterský, Rozpravy 
Aventina 1929/30 ■; K. Šourek: B. — hudebník, 
Venkov 6. 6. 1939; ■ k sedmdesátinám: A. N. (No
vák), LidN 6. 8. 1939; m (A. M. Píša), Nár. práce 6. 8. 
1939; J. Pilař, Venkov 6. 8. 1939 ■; -tk (A. Pražák): J. 
B. (nekrolog), Slovesná věda 1951; J. Petr: K otázce 
B. překladů Prešernových básní do češtiny, Slovan
ský přehled 1963.

dh

Karel Borecký
Působnost 1929—1943

Pražské nakladatelství a knihkupectví bezprostřed
ně navazující na činnost Komunistického naklada
telství a knihkupectví; vydávalo především marxis- 
ticko-leninskou literaturu, současnou sovětskou be
letrii a prvotiny českých komunistických autorů.

K. B. (* 11. 10. 1895 Praha, † 22. 2. 1954 Praha) 
se vyučil v nakladatelství I. L. Kober, kde se 
stal účetním. V listopadu 1922 získal vlastní 
nakladatelskou a knihkupeckou koncesi pro 
Prahu II, Jindřišská 8. 1923 vstoupil do KSČ 
a v lednu 1924 se stal správcem Komunistické
ho nakladatelství a knihkupectví (dále zkr. 
KNK) v Praze I, Na Perštýně 6, jemuž — po 
odchodu R. Rejmana a V. Vortela — propůjčil 
svou koncesi. KNK řídil ve spolupráci s edito
ry nejvýznamnějších knižnic S. K. Neuman
nem a M. Majerovou. 1929 převzal KNK plně 
do svých rukou a začal pracovat jen pod svým 
jménem. Celý podnik byl už 1928 přemístěn 

do Prahy X-Karlína, Královská 13, tedy do bu
dov, v nichž sídlil ÚV KSČ. Nakladatelství K. 
B. bylo důležitou, i když ne jedinou vydavatel
skou základnou, kterou měla KSČ k dispozici. 
(Zvlášť aktuální politickou literaturu vydávaly 
jiné instituce: Bolševik, Dělnická pomoc 
v ČSR, Proletářský akční výbor v Brně, Rov
nost, Rudá pomoc, kladenská Svoboda, 
Ústřední nakladatelství KSČ, a vedle nich i se
nátoři a poslanci Národního shromáždění, kte
ří tak kryli vydavatelskou činnost Agitpropu 
ÚV KSČ: J. Dolanský, K. Gottwald, J. Haken, 
Č. Hruška, V. Kopecký, F. Nedvěd, S. Steiner, 
J. Šverma, A. Zápotocký.) 1933 se firma K. B. 
přestěhovala do Prahy II, Soukenická 8; 20. 10. 
1938 byla úředně uzavřena (přesto K. B. vydá
val dál), 11. 3. 1943 dána okupačními orgány 
do klidu. — Po osvobození se K. B. stal ředite
lem nakladatelství Svoboda, na začátku 50. let 
ředitelem Slovanského nakladatelství.

Zpočátku převzal K. B. nakladatelský pro
gram KNK, ale už 1930 dal svému nakladatel
ství ve spolupráci s Agitpropem ÚV KSČ 
ideologicky vyhraněnější charakter. Vydával 
především základní díla ideových vůdců ko
munistického hnutí K. Marxe, F. Engelse, V. I. 
Lenina (mj. Vybrané spisy), J. V. Stalina, ale 
i menší práce L. P. Beriji, G. Dimitrova, G. V. 
Plechanova aj. Se stejnou důsledností vybíral 
beletrii. Protože — podle jeho slov — psalo 
velmi málo moderních českých autorů hodnot
nou proletářskou prózu, zaměřil se v původní 
produkci na mladé; vydal prvotiny V. Kaplic- 
kého, V. Káni, P. Ryšavého, G. Včeličky aj. Po 
rozchodu sedmi předních českých spisovatelů 
s vedením KSČ (někteří z nich se podstatně 
podíleli na utváření nakladatelského profilu 
KNK) se K. B. orientoval hlavně na literaturu 
překladovou, převážně sovětskou (politickou 
i beletristickou). Především proto se kolem je
ho nakladatelství soustředila řada levicových 
překladatelů: V. Bořek, A. A. Hoch — pod 
pseud. Junius, I. Hálek, J. Kabeš — pod pseud. 
J. Jizba, F. Píšek, J. Procházka — pod pseud. J. 
Svoboda n. J. Mach, V. Prokůpek, L. Svoboda, 
L. Štoll, J. Weil aj. V posledních ítech existen
ce firmy opustil K. B. své rigorózní stanovisko 
a vydal i několik knížek jiného zaměření. — 
Nejvýznamnější beletristickou ediční řadou K. 
B. byla Knihovna Sovětští autoři (1931—38, 15 
sv.), která přinášela především nově vzniklá 
díla o sovětské současnosti (I. Erenburg: Dru
hý den, 1934; M. Šolochov: Rozjitřená země,
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1934; N. A. Ostrovskij: Jak se kalila ocel, 1936; 
dále A. P. Čapygin, V. G. Fink, K. Gorbunov, 
G. Grekova, L. I. Slavín, V. J. Šiškov; též Sbor
ník sovětské revoluční poezie v usp. J. Weila). 
Ostatní socialistické beletrii a literatuře faktu 
byla věnována Knihovna Tvorby (1930—38,12 
sv., red. J. Fučík); vyšly zde romány M. Hölze 
Od bílého kříže k rudému praporu (1930), G. 
G. Bělycha a L. Pantělejeva Republika ŠKID 
(pro ml., 1930) a J. Rybáka Začíná století 
(1932), reportáže J. Reeda Deset dnů, které 
otřásly světem (1931), J. Fučíka V zemi, kde 
zítra již znamená včera (1932) aj. (další autoři: 
S. Gergély, A. Hotopp, B. Lapin, L. M. Rejsne- 
rová, J. Sender). K několika drobným knihám 
mladších prozaiků a publicistů (G. Goldham- 
mer, V. Kána, P. Ryšavý, G. Včelička) připojil 
K. B. označení Malá laciná knihovna; z nedo
statku finančních prostředků však tuto řadu 
nerealizoval jako regulérní knižnici. V Knihov
ně filmové literatury se pokusil vydávat scéná
ře, vyšla však jen Země od A. P. Dovženka 
(1931). Edice Galerie českých klasiků 19. věku, 
kterou začal vydávat za okupace, dosáhla 
(1939—40) dvou svazků (V. K. Klicpera: Král 
Jan Slepý, P. Chocholoušek: Karel IV. a řím
ský tribun lidu). — Za války K. B. podnítil 
a vydával rozsáhlý cyklus sborníků původních 
pohádek a povídek, na němž se podílelo přes 
50 autorů střední a mladé generace (1. Svět na 
křídlech, 1941; 2. Studánka zpívá, 1941; 3. Má
jový sen, 1941; 4. Jitřenka vypravuje, 1941; 5. 
Modrý závoj, 1942; — 6. Zahrada snů, 1949 
v nakl. Rovnost, Brno). Pořadatelem a auto
rem předmluv ke všem svazkům (které byly 
opatřeny jednotným podtitulem Čeští spisova
telé českým dětem) byl J. Šnobr (ve sv. 5 pod 
pseud. Jan Kuneš). Knihy tohoto cyklu se, po
dobně jako antologie Národní čítanka (1939) 
a České kraje (1940), vyznačovaly pečlivou 
grafickou a výtvarnou úpravou (spolupráce B. 
s M. Míčkem, J. Kotíkem aj.). — Politické 
a společenské informace o Sovětském svazu 
(např. V. Linka: Český dělník v zemi pětiletky) 
přinášela Knihovna přátel SSSR (1930—31, 
6 sv.). K. B. také vydával Knihovnu marxistic
ké teorie a praxe (1932—33, 5. sv.; autoři: K. 
Marx, F. Engels, P. Reiman), edici Za zavřený
mi dveřmi (1928—30, 5 sv.), soustředěnou na 
sexuální výchovu a překonávání konzervativ
ních názorů na lásku, a edici Zlatá kniha do
mácnosti (1930, 3 sv.), v níž vyšly kuchařky A. 
Pospíšilové. — Pokračoval také v některých 

knižnicích KNK, většinou však jejich další vy
dávání ukončil. Rozsáhlou edici Lidové romá
ny uzavřel knihou M. Gal veze Nača (do sv. 43 
v KNK, sv. 44, 1930, u K. B.), Dětskou knihov
nu několika knížkami od Felixe Bartoše a K. 
Lierové-Gentnerové o příhodách Kašpárka 
(do sv. 22 v KNK, sv. 23-28, 1929-30, u K. 
B., sv. 29 u F. Špitzera), knižnici Dělnický re
pertoár 7 svazky, mj.: Sborník Kodaku, 1930; 
F. Němec: Baku hoří, 1932; El Car: Sborník, 
1932; další autoři: Z. Lahulek-Faltys, J. Prager, 
B. Wolf (do sv. 12 v KNK, sv. 13-19, 
1930—32, u K. B.). Pokud jde o edice politické 
literatury, vydal K. B. v Leninově knihovně 
Engelsův spis Pana Eugena Důhringa převrat 
vědy (do sv. 10 v KNK, sv. 11, 1933, u K. B.) 
a v Malé knihovně leninismu 16 sv., mj. P. Rei
man: Historický materialismus, 1931; J. Šver- 
ma: Česká otázka ve světle marxismu, 1932; V. 
I. Lenin: Stát a revoluce, 1934; J. V. Stalin: 
K otázkám leninismu, 1935 (do sv. 9 v KNK, 
sv. 10—25, 1930—37, u K. B.). Z ostatních 
knižnic dokončil K. B. Ženskou knihovnu (do 
sv. 8 v KNK, sv. 9-10, 1931, u K. B.). Naproti 
tomu Románovou knihovnu Rozsévačky pře
vzala od sv. 3 A. Hodinová; K. B. zde 
1930—32 vydal dva svazky, G. a Z. Petr: Přer- 
vaná pouta, F. Krey: Žena v tenatech. Z drob
ných tisků vydával K. B. jednou ročně Májový 
list KSČ, který redigovali V. Bořek, J. Fučík, K. 
Konrád aj., a kapesní dělnické kalendáře.

KNIŽNICE: Beletrie: Dětská knihovna (1929 — 30); 
Lidové romány (1930); Dělnický repertoár 
(1930—32); Románová knihovna Rozsévačky 
(1930—32); Knihovna Tvorby (1930—38); Knihovna 
filmové literatury (1931); Knihovna Sovětští autoři 
(1931—38); Galerie českých klasiků 19. věku 
(1939—40). — Ostatní: Za zavřenými dveřmi 
(1928 — 30); Zlatá kniha domácnosti (1930); Knihov
na přátel SSSR (1930—31); Malá knihovna leninis
mu (1930—37); Ženská knihovna (1931); Knihovna 
marxistické teorie a praxe (1932 — 33); Leninova 
knihovna (1933). ■ SOUBORNÉ VYDÁNÍ: V. I. Le
nin. ■ Z OSTATNÍ PRODUKCE: J. Vysocká (H. 
Malířova): Blažené údolí (1929); G. Goldhammer: 
Zpověď (1931, konfisk.); V. Kána: Pasáci, flinkové 
a tuláci (1931) + Somráci (1931) -l- Zakarpatsko 
(1932) + Nenávidím (1936); P. Ryšavý: Revolta 
(1931); V. Bořin (Ležák): Trabanti mají také čest 
(1932); I. Ostravská (J. Jabůrková): Evička v zemi di- 
vů (1932); G. Včelička: Kavárna na hlavní třídě 
(1932) + Světoběžníci a robinsoni (1932) + Dvě 
města na světě (1935); V. Kaplický: Bomba v parla
mentě (1933); I. Bart (J. Bartošek): Písně s náhubkem
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(1936); sb. Národní čítanka. Čeští básníci o svém ná
rodě a své vlasti (1939, předml. A. Pražák, hl. red. F. 
Jungmann); H. Malířová: Mariola (1940); sb. České 
kraje. České a moravské krajiny v slovech našich 
básníků a v dílech našich umělců (1940, předml. J. 
Glazarová, red. M. Maralík s red. kruhem); sb. Svět 
na křídlech, Studánka zpívá, Májový sen, Jitřenka 
vypravuje, Modrý závoj (cyklus s podtit. Čeští spiso
vatelé českým dětem, 1941 —42, red. J. Šnobr). ■ PE
RIODIKUM: Tvorba (1930-31; mimoto 1929-31 
u K. B. administrace). ■

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih, které vydalo na
kladatelství K. B. (1931); Seznam knih, které vydalo 
a má na skladě nakladatelství K. B. (1933, 1937, 
1939); Vánoce 1936 v knihkupectví K. B. ■ LITERA
TURA: J. Šup: Hovory s nakladateli. U K. B., Roz
hledy 1937, č. 4, s. 28; J. Šnobr in sb. Zrcadlo snů 
(1967; o sb. Čeští spisovatelé českým dětem); A. 
Šachlová: Komunistické nakladatelství od založení 
strany do roku 1939 (disert. práce filoz. fak. UK, ka
tedra knihovnictví, 1972).

oh

Vlastimil Bořek
* 23. 12. 1886 Karlín (Praha-K.)
† 21. 12. 1952 Praha

Publicista anarchistického a později komunistického 
tisku, překladatel sovětské beletrie.

Podepisoval se též Vlasta B. Byl synem karlín
ského uzenáře. Po maturitě na žižkovské reál- 
ce (1905) vystudoval strojní fakultu pražské 
techniky (1912 dosáhl inženýrského titulu). Už 
za středoškolských studií měl zálibu ve studiu 
cizích jazyků (naučil se zejm. ruský, francouz
ský a Španělsky) a živě se zajímal o sociální 
problémy; vystupňovaný odpor k měšťácké 
společnosti, ovlivněný revolucí 1905, ho zave
dl mezi anarchisty a ke spolupráci s jejich tis
kem (debutoval 1905 v časopise Práce překla
dy statí P. A. Kropotkina a francouzských 
anarchistů a zprávami o revolučním hnutí 
v Evropě v rubrice Obzory) a ke styku s literá
ty kolem S. K. Neumanna. V době vojenské 
služby u válečného námořnictva v Půle (1910) 
byl odsouzen a 10 měsíců vězněn pro antimili- 

taristickou agitaci. Byl členem anarchistické 
skupiny B. Vrbenského (1914 spolu s ním vy
pracoval program Federace českých anarchis
tů), pracoval politicky mezi severočeskými 
horníky a redakčně se podílel na vydávání 
anarchistických listů (Zádruha, Proletář, Hor
nické listy). Po vypuknutí první světové války 
byl — spolu s Vrbenským a M. Káchou — zat
čen (1915) a vězněn v Göttersdorfu (Boleboř) 
u Chomutova; 1917 byl amnestován a poslán 
k trestnému oddílu do Uher. Na frontě byl ra
něn a do konce války pak žil v Praze, kde se 
podílel na přípravách vyhlášení republiky 
(spolupracoval na tříjazyčném letáku pražské 
Dělnické rady k vojákům 15. 10. 1918). Se sku
pinou Vrbenského vstoupil 1918 do strany čes
kých socialistů; 1923 si skupina založila vlastní 
stranu nezávislých socialistů (B. byl odpověd
ným redaktorem jejího listu Socialista). Po 
dvou letech vnitrostranických diskusí o otázce 
diktatury proletariátu vstoupili bývalí anar- 
chokomunisté do KSČ. B. se stal 1928 zahra
ničněpolitickým redaktorem Rudého práva, ve 
30. letech působil i v Haló novinách a v Tvor
bě. Od 1937 byl tajemníkem Společnosti pro 
kulturní a hospodářské styky se Sovětským 
svazem a odpovědným redaktorem časopisu 
Praha — Moskva. Po Mnichově emigroval do 
SSSR, kde pracoval nejprve na čs. velvysla
nectví, později jako sekretář Českosloven
ských listů a spolupracovník českého vysílání 
z Moskvy. Na frontě ztratil jediného syna. Po 
osvobození byl pracovníkem ministerstva za
hraničí, naposled jako náměstek ministra; byl 
též členem komise ÚV KSČ pro české vydání 
Stalinových a Leninových spisů a podílel se 
redakčně na řadě těchto edic. Zemřel po zá
chvatu srdeční mrtvice a byl zpopelněn v kre
matoriu v Praze-Strašnicích.

Publicistická činnost V. B. vycházela z dlou
holetého sepětí s českým anarchistickým hnu
tím: v jeho duchu se orientovala zejména k an- 
timilitaristické a proticírkevní výchově. Také 
první B. překlady vznikaly ve službách anar
chistické propagandy (práce M. A. Bakunina, 
stati francouzských a španělských anarchistů, 
přednáška F. G. Ferrera Obrození školy, která 
byla zabavena); vedle toho překládal před 
první válkou i z ruských revolučních demokra
tů a po vstupu do KSČ díla Leninova a někte
ré sovětské politickohistorické práce. K belet
rii se obrátil až ve 30. letech, kdy přetlumočil 
řadu klíčových děl sovětské prózy (zejm. Šolo-

273



Bořek

chovův Tichý Don, Gorkého Matku, romány 
V. P. Katajeva, B. Jasenského, K. G. Paustov- 
ského aj.), jež u nás měla vedle politického vý
znamu i podstatný vliv na formování představ 
o socialistickém realismu v literatuře.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bořek - Samotný, Miloš 
Zika, Vladimír Bolek, Vladimír Max; B-S, MZ, VI. B., 
VM. ■ PŘÍSPĚVKY in: Budoucno (1920); Čes. slo
vo (od 1919); Českosl. listy (Moskva, od 1941); Haló 
noviny (od 1934); Hornické listy (1908); Maják (od 
1924); Mladé proudy (od 1919); Mladý průkopník 
(od 1912); Mor. rovnost (od 1937); Pochodeň (1945); 
Práce (od 1905); Praha — Moskva (od 1937); Prole
tář (1908); Rudé právo (od 1928); Rodinný kalendář 
Proletáře (1910); Socialista (od 1923); Tvorba (od 
1929); Večerní Čes. slovo (od 1919); Vlasta (1954); 
Zádruha (1908). I KNIŽNÉ. Překlady: A. I. Gercen: 
Život. Ze vzpomínek. Myšlenky. Alexandr a Nataša 
(1912, an.); P. A. Kropotkin: Pole, továrny a dílny 
(1920) 4- Moderní věda a anarchie (1922); F. G. Fe- 
rrer: Obrození školy (1928; 1. vyd. b. d., zkonfisková
no); V. I. Lehin: Proletářská revoluce a renegát 
Kautský (1928); L. Sevli: Kdo je vinen.? Paradoxy 
o pohlavní touze, lásce a manželství (1929); V. G. Li- 
din: Odpadlík (1929); M. A. Šolochov: Tichý Don (1. 
1930, 2. 1931, 3. 1935, vše znovu 1935 za red. B. Ma- 
thesia, 4. 1940 pod pseud. Vladimír Bolek); V. 
Astrov, A. Sljepkov, J. Thomas: Dějiny ruské revolu
ce 1917 (1931); A. Bubnov, M. Pokrovskij, J. Tho
mas: Dějiny občanské války v Rusku 1917 — 21 
(1932); Lenin o náboženství (1932, s O. Bienenfeldo- 
vou); V. P. Katajev: Vpřed! (1934); B. Jasenskij: Člo
věk mění kůži (2 sv., 1935); C. M. Arconada: Rozdě
lení půdy (1936); J. I. Janovskij: Jezdci (1936); K. G. 
Paustovskij: Kolchida (1936); M. Gorkij: Matka 
(1937) 4- Výbor z díla (1953, s jinými); A. M. Pokra- 
tova, V. P. Potěmkin: Dějiny pronášejí soud (1946. 
s J. Taufrem). — Ostatní práce: Michael Bakunin. 
K stému výročí narození ruského revolucionáře (b. 
d., 1914); Petr Kropotkin. Život a dílo. Názor na rus
kou otázku (1920); O významu sovětsko-českoslo- 
venské smlouvy (1946); Třicet let mírové politiky 
SSSR (1947). ■ REDIGOVAL periodika: České slo
vo (1922), Socialistický bezvěrec (1922 — 23), Socia
lista (1923 — 25), Maják (1924 — 29), Tvorba 
(1931—32), Pod praporem ateismu (1934); knižnice: 
Maják (1913), Socialistická knihovna Solidarita 
(1922 — 35); publikace: Májový list KSČ (1930, s J. 
Fučíkem), Dokumenty k předvečeru 2. světové války 
(2 sv., 1948-49). ■

LITERATURA: L. Štoll: Soudruh V. B. 651etý, RP 
23.12. 1951 → Socialismus a osobnosti (1974); ■ ne
krology: Š. Rais, Slovanský přehled 1953; K. Nový, 
LitN 1953, č. 1; J. Taufer, NŽ 1953, č. 1 ■; M. Hrala: 
V. B. a Rusko, Praha — Moskva 1954, č. 10 4- Cesta 
V. B. k Sovětskému svazu, Sovětská věda — Litera
tura 1955; J. Rybák in S orlími křídly (1954).
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Vladimír Bořin
* 2. 6. 1902 Libice nad Doubravou u Chotěbo- 
ře
† 11. 1. 1970 Praha

Politický a kulturněpolitický publicista, prozaik sati
rického zaměření a dramatik.

VI. jm. V. Ležák, nevlastní bratr spisovatele M. 
Jariše. Narodil se v osadě Sokolovec (Sokolo- 
ves). Pocházel z osmi dětí; otec střídal různá 
zaměstnání (byl např. hajným, českobratrským 
kazatelem, pracovníkem na zdymadle, noviná
řem) a s nimi také místa pobytu v českých ze
mích i na Slovensku; nesetrval s rodinou nikde 
déle než rok. B. studoval na gymnáziu ve Va
lašském Meziříčí, 1917 byl odtud vyloučen, 
když podnikl svou první dobrodružnou cestu: 
utekl z domova na Slovensko, aby se dostal na 
ruskou frontu a bojoval proti Rakousku. Byl 
chycen a poslán zpět, ale již následujícího ro
ku (1918) se zúčastnil ozbrojených srážek 
s Poláky na Těšínsku. — 1920 odejel do Fran
cie, kde vstoupil do cizinecké legie; sloužil 
v Oránu, ale po roce byl ze zdravotních důvo
dů propuštěn. Vrátil se do Československa 
a po několika zaměstnáních v severních Če
chách se věnoval žurnalistice v národně socia
listických listech. Koncem 20. let se sblížil 
s komunistickým hnutím, vstoupil do KSČ 
a začal pracovat v jejím tisku. 1934 byl členem 
delegace československých spisovatelů na 1. 
všesvazovém sjezdu sovětských spisovatelů 
v Moskvě; 1936, v době rusko-japonského 
konfliktu, navštívil Moskvu znovu, s úmyslem 
stát se válečným dopisovatelem. Po konfliktu 
se sovětskými úřady a krátkém věznění se vrá
til domů; rozešel se s KSČ a působil jako re
daktor v Českém slově. 1939 uprchl přes Ma
ďarsko a Jugoslávii do Francie, po její okupaci 
pak do Anglie, odkud ještě za války přesídlil 
do Austrálie; pracoval zde na pile, kterou si 
pronajal, a zapojil se aktivně i do zdejšího od
borového hnutí. Po válce se mu podařilo reali
zovat i dávný sen — cestu kolem světa. 1965 
se usadil ve Skotsku; od 1968 zajížděl do Čes
koslovenska, kde také 1970 zemřel.

Ve své publicistické činnosti se B. orientoval 
především na komentování domácích i zahra
ničních politických událostí. Základní pro
středky svého žurnalistického stylu — zaměře
ní na konkrétní všednodenní detail obsahující
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obecnou politickou problematiku, enumerace 
a specifická konfrontace různorodých faktů, 
reprodukce jazyka daného prostředí — pak 
uplatnil i ve své literární tvorbě. Jestliže však 
v knižní prvotině Na smetišti světa (s podtitu
lem Život prožitý na horké půdě Afriky v cizi
necké legii francouzské) napomohla tato me
toda postihnout děsivou monotónnost životní
ho mechanismu, stala se v obou knihách drob
ných črt a zejména v divadelní hře Bankovní 
závod Bankrot a spol. (inscenované u E. F. Bu
riana) brzdou dramatičnosti a překážkou dife
rencovanější psychologické charakteristiky.

PSEUDONYM: P. Marek (hra Bankovní závod 
Bankrot a spol.). ■ PŘÍSPĚVKY m.Čes. slovo; Do
ba; Haló noviny; Rudé právo; Rudý večerník; Svět 
práce; Světozor; Tribuna; Tvorba. I KNIŽNĚ. Bele
trie: Na smetišti světa (P 1926); Používejte krizolu 
(PP 1931); Trabanti mají také čest (PP 1932). ■ SCÉ
NICKY. Hra: Bankovní závod Bankrot a spol. 
(prem. 1933, pseud. P. Marek). ■

LITERATURA: ■ ref. Bankovní závod Bankrot 
a spol.: Ot. F. (O. Fischer), LidN 17. 12. 1933; jv. (J. 
Vodák), Čes. slovo 17. 12. 1933 ■.

meh

Jaroslav Borotínský viz Jaroslav Zyka

V 90. letech 18. stol, vydal u M. V. Krame- 
riusa tři knižní sbírky krátkých próz. Zahrnují 
jak vtipy a drobná humoristická vyprávění, 
tak historické anekdoty, tak i příběhy exem- 
plového charakteru, sloužící k názornému 
předvedení etické zásady nebo životní regule; 
ta bývá v závěru vyprávění vyslovena, někdy 
v podobě přísloví nebo teze. Svým ideovým 
obsahem se B. sbírky hlásí k josefínskému 
osvícenství (náboženská tolerance, idea spra
vedlivého vládce, síla rozumu, nesmyslná po- 
věrčivost apod.). Prózy jsou pravděpodobně 
většinou převzaty z obdobných cizojazyčných 
sbírek, jež byly v 18. stol, hojně vydávány 
v evropských literaturách; některé prózy mo
hou pocházet z tradice folklórního vyprávěč- 
ství. Předmluva Zrcadla pošetilostí uvádí, že 
autor pracuje na nové knize obsahující příbě
hy „Davida s šedivou bradou“. B. je označován 
též za autora kostelních písní (otisk nezjištěn).

KNIŽNĚ. Beletrie: Zrcadlo pošetilostí aneb Nové 
i staré, pěkné i daremné, pravdivé i nepravdivé poví
dačky neb historie, jichžto jest asi čtyři sta (PP 
1792); Žert a pravda. To jest velmi pěkně smyšlené, 
utěšené historie a rozprávky v několika stech... Vy
dané podle rukopisu Hilaria, Jokosa, Astucia. Jakož
to 2. díl k Zrcadlu pošetilostí (PP 1796); Zrcadlo pří- 
kladův k naučení a obveselení anebo Rozličné pěk
né historie o moudrých a pošetilých, o dobrých 
i zlých lidech ... (PP 1794). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 227, 1 228. ■ LI
TERATURA: an.: Oznámení Zrcadla pošetilostí, 
Krameriusovy cis. král, vlastenské noviny 26. 5. 
1792; K. Hrdina in Knihopis českých a slov, tisků 
2(1941).

mo

Antonín Borový
* 12. 6. 1755 Sedlice (Sedlec) u Písku
† 24. 3. 1832 Zlatá Koruna

Prozaik a básník, spolupracovník Krameriusův. Vy
dával sbírky anekdotických příběhů.

Studoval 1770—75 na jezuitském gymnáziu 
v Českém Krumlově, do 1782 studoval v Paso
vě. Byl učitelem v Zlaté Koruně od dubna 
1782, 1825 odešel na odpočinek.

Fr. Borový
Působnost 1877 —1949

Pražské nakladatelství a knihkupectví; od první svě
tové války jeden z hlavních podniků vydávajících 
současnou českou poezii a prózu.

Pův. název (1877—83): Slavík a Borový. První
mi majiteli byli geolog a mineralog MUDr. Al-
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fréd Slavík (1847 — 1904), učitel ( později pro
fesor i rektor) na vysoké škole technické 
v Praze, a vzdělaný vlastenecký statkář z Jílo
vého u Prahy a zároveň pražský měšťan Fran
tišek Borový (1844 — 1907), v jehož domě na 
Novém Městě pražském, Myslíkova 7, bylo 
první sídlo firmy. Nakladatelství mělo od po
čátku víc kulturně koncepční než komerční 
charakter. Nejpodstatnější součást jeho pro
dukce tvořily obsáhlé původní přírodovědecké 
publikace, které reprezentovaly vysokou úro
veň soudobé české vědy a přitom fungovaly 
jako učebnice na osamostatněných českých 
vysokých školách. Mimoto vydávali S. a B. 
hlavně odbornou a populárně naučnou litera
turu přírodopisnou, technickou a hospodář
skou. Humanitní obory byly zastoupeny ma
lým počtem titulů (mj. překladem Homérovy 
Iliady od H. Mejsnara, 2 sv., 1878,1880). Speci
fickou složku představoval pokus o systema
tickou propagaci česko-slovenské vzájemnosti 
edicí Knihovna československá (red. R. Pokor
ný), v níž vyšly v dvojím vydání Spevy Jána 
Botto a Vlčkova práce Literatura na Sloven
sku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy. Od J. 
Otty převzali S. a B. 1878 humoristický list Pa
leček (red. R. Pokorný), doplňovaný samostat
nými přílohami — zábavnými knížkami 
s označením Nákladem Palečkovým (A. Hey- 
duk: Dudák, A. Koukl: Moderní Ariadna, aj.). 
Po ztroskotání podniku, jehož finance odčer
paly zvi. nerentabilní vědecké publikace, si F. 
B. opatřil samostatnou koncesi (1883; odtud 
definitivní název firmy). Do 1890, než vážně 
onemocněl, zčásti pokračoval v dosavadním 
programu (příručky z různých oborů, výjimeč
ně i větší přírodovědné práce); především se 
však zaměřil na tradice novodobé české litera
tury s charakteristickým důrazem na autory 
slovenského původu (Kollár, Šafařík), a to ve 
spolupráci s F. Bačkovským, jemuž vydal ně
kolik literárněhistorických a češtinářských 
prací. Sbírka nejdůležitějších českých plodů 
básnických, starších i novějších (red. a ed. 
F. Bačkovský) obsahovala komentované edice 
obrozenské poezie (J. Kollár, 3 sv., K. H. Má
cha, P. J. Šafařík). — Nástupcem F. B. se měl 
stát starší syn Josef, kdežto mladší František (* 
31. 1. 1874) měl převzít vedení rodinného stat
ku v Jílovém. F. B. ml. absolvoval 1891 pražské 
Akad. gymnázium, studia na vysoké zvěrolé- 
kařské a zemědělské škole ve Vídni však pro 
otcovu těžkou nemoc po 3 letech přerušil 

a vrátil se domů. Josef B., mezitím vystudova
ný elektroinženýr, zamýšlel s bratrovou po
mocí přeorientovat upadající podnik na nakla
datelství technické; když však 1898 náhle ze
mřel, nakladatelská a knihkupecká koncese 
zanikla, neboť úřady ji nepovolily převést na 
F. B. ml. Ten pro získání potřebných zkušenos
tí vstoupil do služeb Ottova nakladatelství (ja
ko účetní a později disponent) a zároveň stu
doval národní hospodářství a účetnictví na 
pražské technice. Když se mu 1912 podařilo 
znovu získat nakladatelskou koncesi (rozšíře
nou v únoru 1913 i o koncesi knihkupeckou), 
obnovil vydavatelskou činnost někdejší firmy 
Fr. Borový. Jejím základem byly zbytky pů
vodního nakladatelství a sklad nakladatelství 
Přehled (včetně Almanachu na rok 1914 a ro
mánové knižnice Knihy slovanských autorů, 
redigované S. Minaříkem). Válečná doba, v níž 
F. B. svou činnost vlastně začínal, neumožňo
vala plné rozvinutí nakladatelského podniká
ní, to dovolila až první popřevratová léta. Na
kladatelství se však brzy dostalo do tíživé si
tuace; už 1922 — 25 se jednalo o převod majet
ku na prof. J. Stránského, který byl majitelem 
brněnské tiskárny Polygrafia a deníku Lidové 
noviny. Stránský sloučil své dosavadní podni
ky s nakladatelstvím 1928, původní značka Fr. 
Borový však zůstala zachována a F. B. se stal 
ředitelem nakladatelského podniku. Od 1930 
zastával funkci ředitele a obchodního poradce 
také J. Fůrth. 1931 se F. B. svého místa vzdal († 
20. 3.1936). Po Fůrthově odchodu do emigrace 
se stal ředitelem dr. M. Jiránek, který byl 1942 
zatčen a uvězněn; jeho místo zaujal dosazený 
německý správce. Během války nemohlo na
kladatelství vydávat četné tituly, bylo postiho
váno konfiskacemi knih, nedostatkem papíru 
a dalšími obtížemi technického charakteru. 
Přesto i v této době vyšla řada publikací, které 
znamenaly nesporný přínos české literatuře 
(básnické sbírky Nezvalovy, Halasovy, Hola- 
novy, Seifertovy a Horovy, pod jménem V. 
Rady humoristický román K. Poláčka Hosti
nec u kamenného stolu aj.). Nové impulsy do 
práce nakladatelství přineslo osvobození 
1945; pohotově vycházela díla reagující na vá
lečná léta (např. už 20. 6. 1945 Holanův Dík 
Sovětskému svazu), byly obnoveny válkou 
přerušené edice (Žatva aj.). Po únoru 1948 pře
šla firma do správy Syndikátu českých spiso
vatelů a po vzniku Svazu československých 
spisovatelů začalo nakladatelství působit od
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24. 10. 1949 jako Československý spisovatel. 
— Nakladatelství původně sídlilo v Praze II, 
Štěpánská ul. 37, potom se přestěhovalo do 
Malé Štěpánské č. 2 a 4, dále do Táborské ul. 
7, pak na Jánský vršek 5. Deset let působila fir
ma v Mostecké ul. 17 (do 1923). Po krátkém 
pobytu na Příkopech 27 přesídlilo nakladatel
ství do Jindřišské ul. 13 a 1928 do svého po
sledního působiště, vlastního domu na Národ
ní třídě 9.

Nakladatelská činnost firmy F. B. byla pře
devším, i když ne výlučně, zaměřena na pů
vodní českou tvorbu, zejm. na díla současných 
autorů, která vydávala v úpravě předních vý
tvarných umělců (F. Kysela, V. H. Brunner, J. 
Čapek, V. Rada, F. Tichý, F. Muzika aj.). Těžiš
těm nakladatelské činnosti bylo vydávání edič
ních řad. Nejstarší edicí nakladatelství byl Zla- 
tokvět, kde v bibliofilské úpravě vycházela 
především poezie současných českých autorů 
(V. Dyk, J. Hora, J. Chaloupka, H. Jelínek, S. K. 
Neumann, F. Šrámek, O. Theer, K. Toman, B. 
Vlček aj.). Na základě spolupráce s S. K. Neu
mannem vznikl 1918 „tendenční čtrnáctideník“ 
Červen a jako jeho doplněk, obrážející politic
ké, sociální a umělecké názory Června, Edice 
Června, která v původní i překladové literatu
ře „prezentovala vysoké umělecké hodnoty 
a myšlenkový radikalismus“ (Ch. L. Philippe: 
Bubu z Montparnassu, Lenin: Stát a revoluce,
I. Olbracht: Obrazy ze soudobého Ruska). 
Sbírka „hodnotné české prózy“ Žatva (postup
ně 3 řady) byla (v 1. řadě) zaměřena jen na pů
vodní tvorbu českou, později však přinášela 
i čtenářsky přitažlivou literaturu překladovou 
(1. řada: B. Benešová, K. M. Čapek-Chod, F. 
Khol, O. Nejedlý, I. Olbracht, K. Šarlih, V. 
Štech, R. Těsnohlídek, A. M. Tilschová, R. 
Weiner aj.; 2. řada: V. Drnák, J. Hilton, G. K. 
Chesterson, J. John, F. Langer, A. Maurois, H. 
G. Wells aj.; 3. řada: M. Aymé, P. Jilemnický, 
Z. Němeček, M. Pujmanová, O. Scheinpflugo- 
vá, H. Williamson aj.; po 1945 E. Bass, J. Čep,
J. Drda, Z. Jirotka, F. Kožík, J. Š. Kubín, F. 
Kubka, V. Řezáč, L. Stehlík, J. Weiss aj.). Ob
dobou této řady pro českou poezii byla edice 
České básně, orientovaná výlučně na soudobé 
české básníky (K. Bednář, J. Čárek, O. Fischer, 
F. Gottlieb, F. Halas, V. Holan, J. Hora, F. Hru- 
bín, I. Jelínek, J. Kolář, J. Kolman-Cassius, O. 
Mikulášek, V. Nezval, J. Palivec, M. Pujmano
vá, J. Seifert, L. Stehlík, F. Šrámek, R. Těsno
hlídek, J. Urbánková aj.). V edici poezie, prózy 

a divadelních her Pantheon (red. J. V. Sedlák 
a E. Bass) vycházely ve vzorných vydáních spi
sy autorů českých i světových (A. France, F. 
Gellner, J. W. von Goethe, V. Hálek, M. Jirá- 
nek, J. Keats, K. H. Mácha, B. Němcová, Pro- 
pertius, Sapfó, W. Shakespeare, V. Šolc aj.). 22 
svazků monografických, generačních a literár
ně teoretických prací vyšlo v ediční řadě redi
gované J. Horou Postavy a dílo (autoři edice 
např. K. Čapek, V. Černý, O. Fischer, F. Götz, 
J. Heidenreich-Dolanský, J. Hora, Z. Kalista, J. 
Knap, F. Kovárna, L. Kratochvíl, A. Mráz, V. 
Nezval, A. Novák, A. M. Píša, A. Pražák, F. 
Pujman, M. Pujmanová, B. Václavek). J. Muka- 
řovský redigoval edici „dokumentů estetické
ho tvoření“ Stezky (J. Čapek, P. Bogatyrev aj.). 
Edice Knihy dalekých obzorů obsahovala titu
ly cestopisné, čtenářsky přitažlivé vzpomínky 
(Eskymo Welzl: Paměti českého polárního 
lovce a zlatokopa), monografie osobností i do
by, rozsáhlé práce encyklopedického charak
teru (H. G. Wells, J. Huxley, G. P. Wells: Věda 
o životě). Na překlady soudobé evropské pró
zy se specializovala knižnice redigovaná F. 
Peroutkou Nový svět (L. F. Céline, L. Feucht- 
wanger, E. M. Remarque, J. Romains, F. Wer- 
fel aj.). Další edice vydávalo nakladatelství F. 
B. pro různé jiné instituce. Byla to např. edice 
Paměti, do níž M. Hýsek zařazoval výbory 
z korespondence mezi umělci (Dopisy O. Bře
ziny F. Bauerovi, 1929, a F. Bílkovi, 1932), me
moárovou literaturu (A. Stašek: Vzpomínky, 
1925) a literární medailóny (A. Klášterský: 
Vzpomínky a portréty, 1934), devítisvazková 
Knihovna Matice divadelní (A. T. Averčenko, 
V. K. Blahník, E. Konrád, J. K. Tyl, I. Vojnovič, 
F. Zavřel aj.), Eugenická knihovna nebo sbírka 
Bratrstvo, určená vojenské osvětě. Vedle zá
kladních edic se nakladatelství pokusilo o edi
ce další, které však nepřetrvaly počáteční sta
dium; okrajový význam měly edice vydávané 
z důvodů čistě ekonomických (např. Automo
bilová knihovna). — Obdobnou funkci jako 
knižnice měly i sebrané spisy jednotlivých au
torů, tvořící poměrně nesourodý celek. Vedle 
spisů např. Neumannových, Dykových, Horo
vých nebo Olbrachtových tu dlouhodobě vy
cházely i sebrané spisy J. Jahody nebo M. Jó- 
kaie. Základní význam umělecký, ale i finanční 
měly Sebrané spisy bratří Čapků, kteří do na
kladatelství F. B. přešli 1932 z Aventina. Té
měř celou dobu vycházely u F. B. i časopisy. 
Literárně nejvýznamnější z nich byly Červen
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(za redakce S. K. Neumanna) a Kmen (zpočát
ku ho redigoval F. X. Salda), mimoto i ročníky 
Kritického měsíčníku (red. V. Černý), vydáva
né na počátku druhé světové války. Širší kul
turní problematikou se zabýval Studentský ča
sopis, v jehož redakci se vystřídalo několik re
daktorů (mj. J. Tráger, H. Bonn, J. Valja). Od
borné teatrologické zaměření měly časopisy 
Československé divadlo a Jeviště. Některé 
další časopisy souvisely s literaturou okrajově 
(Přítomnost, red. F. Peroutka) nebo vůbec pa
třily do zcela jiné oblasti (Vojenské zdravot
nické listy aj.).

KNIŽNICE. Beletristické a lit. vědné: Knihovna čes
koslovenská (1880—81); Sbírka nejdůležitějších čes
kých plodů básnických, starších i novějších 
(1885 — 87). — Knihy slovanských autorů
(1914—17); Zlatokvět (1915 — 27; 2. řada od 1925); 
Zatva (1. řada 1916-23; 2. řada 1927-35; 3. řada 
1945-48); Edice Června (1919-24); Antika (1920, 
pouze 1 sv.); Jeviště (1920—23); Dokumenty (1922 
až 24); Knihovna Matice divadelní (1923 — 25); Kníž
ky dobré pohody (1924—25); Bratrstvo (1924—26); 
Pantheon (1924 — 28); Knihy Přítomnosti (od 1925); 
Paměti (od 1926, pro 3. tř. České akademie věd 
a umění); Knihy dalekých obzorů (1926—38); Knihy 
podivuhodných dobrodružství (od 1927); Nový svět 
(od 1933); České básně (1934-49); Co číst 
(1935 — 37); Postavy a dílo (1935—40); Století přero
du (1935—49); Úvahy a přednášky (1935—49); Úva
hy a přednášky klubu Přítomnost (od 1936); Stezky 
(1937—40). — Ostatní: Automobilová knihovna; Eu- 
genická knihovna; Knižnice národní obrany. ■ 
SOUBORNÁ VYDÁNÍ. Čeští autoři: J. a K. Čapko
vé; K. M. Čapek Chod; V. Dyk; J. Hora; J. Jahoda; V. 
K. Jeřábek; F. Langer; S. K. Neumann; I. Olbracht; 
K. Poláček; K. Šarlih; F. Šrámek; R. Těsnohlídek; A. 
M. Tilschová; K. Toman. — Cizí:M. Jókai. — V rám
ci knižnice Pantheon vyšli souborně: A. France; F. 
Gellner; J. W. von Goethe; V. Hálek; K. H. Mácha; 
B. Němcová; W. Shakespeare. ■ PERIODIKA: Lite
rární a kulturní: Paleček (1878—81). — Kmen 
(1917-21); Letáky (1918); Lípa (1918-19); Šibenič- 
ky (1918-20); Červen (1918-21); Jeviště 
(1920-22); České divadlo (1921-22); Ruch filozo
fický (1922); Studentský časopis (1922—42); Česko
slovenské divadlo (1923—36); Přítomnost 
(1924-42); Plán (1929-32); Věda a život 
(1935—49); Život (1936 — 38); Kritický měsíčník 
(1938—48). — Ostatní: Československá filatelie; Pa
pír; Revue, orgán České eugenické společnosti; Tri
buna filatelistů; Vojenská výchova; Vojenské zdra
votnické listy; Vojensko-technické zprávy. ■ Z OS
TATNÍ PRODUKCE: R. Pokorný: Literární shoda 
československá (1880); F. Bačkovský: O básnické 
činnosti P. J. Šafaříka a F. Palackého (1885) + Ze

vrubné dějiny českého písemnictví doby nové 
1 (1886). — Bratři Čapkové: Zářivé hlubiny a jiné 
prózy (1916) -I- Krakonošova zahrada (1918); Dopi
sy J. Vrchlického se Sofií Podlipskou z let 
1875—1876 (1918); sb. F. X. Šaldovi k padesátinám 
(1918); Francouzská poezie nové doby (1920, přel. 
K. Čapek); J. John: Večery na slamníku (1920); F. X. 
Salda: Básnická osobnost Dantova (1921); Á. No
vák: Duch a národ (1936); P. Váša, F. Trávníček: 
Slovník jazyka českého (1937); sb. Deset let Osvo
bozeného divadla 1927 — 1937 (1937); sb. Torzo a ta
jemství Máchova díla (1938); sb. Strážce tradice 
(1940); J. Zaorálek: Lidová rčení (1947); V. Úlehla: 
Živá píseň (1949). I

LITERATURA: sb. In memoriam F. B. (1937); J. 
Pilz: Národní 9 (1969). ■ an.: Padesát let firmy Boro
vý, Rozpravy Aventina 1927/28.

mn

Rudolf Bort
* 15. 11. 1863 Praha
† 31. 12. 1926 Praha

Básník a prozaik ovlivněný tvorbou S. Čecha.

Pocházel z rodiny sladovnického pomocníka. 
V Praze vystudoval Akad. gymnázium (mat. 
1882) a filoz. fakultu (1885—88). Po studiích od 
1888 působil jako novinář v olomouckém Po
zoru, od 1893 v Plzeňském obzoru, potom ja
ko šéfredaktor Lidových novin v Brně (1895 
až 1901). Od 1901 pracoval v Národní politice.

Z nerozsáhlého díla vydal jen sbírku Slzy 
a úsměvy, výrazně ovlivněnou poetikou S. Če
cha, jež shrnuje básně z let 1884—89. Ve třech 
oddílech přináší verše o přírodě, lyrickoepické 
básně se sociálními motivy a verše rodinné. 
Prózy otiskl B. jen časopisecky, drama (Otec 
a dcera) zůstalo v rukopise.

PŘÍSPĚVKY in: Květy (od 1884); Niva (od 1891); 
Ruch; Světozor (od 1898); Lumír (od 1885); Vesna 
(od 1886); Vlasť (od 1886); Zlatá Praha (od 1889). ■ 
KNIŽNÉ. Beletrie: Slzy a úsměvy (BB 1891). ■

LITERATURA: ■ ref. Slzy a úsměvy: F. Roháček, 
Niva 1892; L. Šolc, Hlídka literární 1892 ■; an.: R. B., 
(k padesátinám), Zlatá Praha 1913; an.: nekrolog, 
LidN 1. 1. 1927.

dh
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František Bořek Dohalský
* 5. 10. 1887 Chotiměřu Horšovského Týna
† 2. 1. 1951 Praha

Povídkář a novelista evokující výjimečné milostné 
situace.

Narodil se v osadě Přívozec; pocházel ze sta
rého českého šlechtického rodu Dohalských 
z Dohalic. Byl prvorozeným ze čtyř synů vlas
tenecky vychovávaných; Antonín (1889—1942 
Osvětim) se stal kanovníkem u Sv. Víta a arci
biskupským kancléřem, Zdeněk (1900—45, za
střelen v terezínské Malé pevnosti) politikem 
a novinářem především v Lidových novinách, 
kam psal parlamentní zpravodajství a fejetony 
(výbor Opuštěný stůl, 1947). Rodina žila na 
přívozeckém zámku do 1905, potom v Doma
žlicích. F. B. D. absolvoval v Praze, jako cho
vanec šlechtické Strakovy akademie, gymnázi
um a začal studovat práva. 1911 vstoupil do 
státní služby a působil u okresního hejt
manství v Domažlicích; 1912 se oženil. Do té 
doby spadají také jeho literární začátky v do
mažlické Literární jednotě. Po převratu půso
bil jako úředník ministerstva zahraničních vě
cí, a to 1920—23 v Londýně, 1923 — 27 v Praze, 
1927—38 na čs. zastupitelství ve Vídni, nako
nec jako legační rada. (Po ovdovění se 1927 
podruhé oženil.) Za heydrichiády byl v Praze 
5. 6. 1942 zatčen, krátce vězněn na Pankráci, 
do poloviny srpna v Terezíně, do konce války 
v Dachau. 1945 byl jmenován čs. vyslancem ve 
Vídni, v únoru 1949 se vrátil do Prahy a v dub
nu byl penzionován.

Autorova próza, sestávající z povídek a ně
kolika náběhů k novele, je monotematicky za
měřena na situace, v nichž láska (nejčastěji 
stárnoucího muže k mladé ženě) nemůže ze 
zvláštních, někdy až bizarních příčin dojít své
ho naplnění; výše však než toto naplnění hod
notí B. D. obohacení, jež člověku přináší sama 
erotická touha. Autorovým cílem byla analýza 
citových stavů vyvolaných výjimečnými situa
cemi, přitom analýza je zpravidla cele přene
sena do dialogů, resp. monologů milostných 
partnerů.

ŠIFRA: fbd. ■ PŘÍSPĚVKY in: Dámské besedy; 
Lid. noviny; Lumír (od 1926); Nár. listy; Zlatá Praha 
(od 1910); Zvon (od 1908); mimoto české menšinové 
časopisy ve Vídni. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Bílý daněk 

(PP b. d., 1919); Začátek románu (PP, Vídeň 1938); 
Malé příběhy starého pána (PP 1941). I SCÉNIC
KY. Hra: Nerozřešeno (1912). ■

LITERATURA: Tristan (S. O. Friedl): ref. Neroz
řešeno, Zvon 1911/12; NG. in F. B. D.: Bílý daněk 
(1919); ■ ref. Bílý daněk: -vh- (M. Hýsek), Kmen 
1919/20; J. Vrba, Pramen 1920 ■; kp. (K. Polák): ref. 
Začátek románu, Nár. práce 5. 2. 1939; B. Kúmpel- 
Staňkovský in Z osudů rodu Bořků-Dohalských 
z Dohalic (1948); in Dopisy ze zásuvky. K. Čapek V. 
Hrůzové (1980, s. 11).

ah

Zdeněk Bořek Dohalský viz in František
Bořek Dohalský

Jan Bosák Vodňanský
* kolem 1460 Vodňany
† po 1534 Bechyně

Autor náboženských traktátů a lexikograf.

Původně byl utrakvista, ale už v mládí se stal 
katolíkem. Navštěvoval školu u Sv. Jindřicha 
v Praze, na pražské univerzitě získal 1480 hod
nost bakaláře a nedlouho potom se stal čle
nem františkánského řádu (odtud jeho jméno 
Bosák, jinak se psal i J. Vodňanský nebo lat 
Aquensis). Ve františkánských klášterech 
v Cechách i na Moravě působil jako přesvěd
čený bojovník proti kacířům. Konec života 
prožíval v bechyňském klášteře svého řádu.

Své polemicky zaměřené spisy psal latinsky 
i česky, z nich rukopisně dochovaná Satanášo
va věž (1529) je namířena proti pronikajícímu 
luterství. Tiskem vydal latinsko-český slovník 
nazvaný Lactifer (1511); jeho předmluva je 
pozoruhodná ohlasem humanistického pro
gramu Viktorina ze Všehrd.
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RUKOPISNĚ: Annihilatio triplicis funiculi innomi- 
nati haeretici (1498); Traktát o početí... P. Marie 
(1509); Locustarium... de sectis et diversitate atque 
multiplicatione Begardorum in terra Bohemiae 
(1524); Satanášova věž (1529); mimoto je J. B. V. při
pisováno několik drobnějších spisů.■ KNIŽNĚ: Vo- 
kabulář Lactifer (1511). ■

LITERATURA: J. Truhlář: O životě a spisech 
známých i domnělých bosáka J. V., ČČM 1884; F. 
Černý: Paběrky z moravského zemského archívu 6, 
Věstník ČAVU 1900; A. Pražák in Národ se bránil 
(1945).

ep

ny, LidN 29. 7.1939; B. Slavík: ref. U zpívajících vod, 
LidN 23. 10. 1939.

dv

Šimon Bouček Venkovánek viz Šimon
Fagellus Villaticus

František Boštík
* 27. 10. 1883 Horní Újezd u Litomyšle
† 12. 2. 1964 Chotěboř

Autor drobné přírodní lyriky a epických básní, inspi
rovaných lidovými pověstmi.

Studoval 1896—1903 na gymnáziu v Litomyšli, 
potom na bohoslovecké fakultě v Hradci Krá
lové (vysvěcen 1907). Do 1909 působil jako 
kaplan nejdříve v Oubislavicích (Úbislavice) 
u Nové Páky, pak ve Všestarech u Hradce 
Král., 1909—17 učil náboženství na různých 
školách v Pardubicích, poté na reál, gymnáziu 
v Chotěboři a zároveň v Havlíčkově Brodě; na 
odpočinku žil od 1941 v Chotěboři. Hodně 
cestoval; sjezdil velkou část Evropy (Švédsko, 
Norsko, Polsko, Německo, Francii, Itálii, Jugo
slávii), navštívil i Palestinu a Egypt.

Epickou skladbu Krvavé vavříny, zobrazují
cí povstání na Litomyšlsku v roce 1680, vyvo
lala autorova rodová příbuznost s vůdcem 
sedláků Lukášem Pakostou (B. se narodil v Pa- 
kostově mlýně a ještě jeho babička nesla rebe
lovo jméno). B. druhá básnická sbírka se pří
rodními motivy i využitím místních pověstí vá
že k povodí Doubravky.

PŘÍSPĚVKY in: Časopis čes. turistů; Havlíčkův 
kraj. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Krvavé vavříny (B 1938); 
U zpívajících vod (BB 1939). — Překlad: K. Bayer: 
Plaménky srdce (1941). ■

LITERATURA: A. N. (Novák): ref. Krvavé vavří-

Jan Boudyš
* 13. 2. 1897 Záhomicexi Poděbrad
† 19. 6. 1972 Sobotka

Lyrik, básník rodného Polabí, autor krajinně medi- 
tativní poezie ticha; též publicista.

Syn rolníka, pocházel z osady Poušť. Veden 
příkladem svých učitelů na měšťanské škole 
v Městci Králové (A. Jenne, J. R. Vonka), vy
studoval v Kutné Hoře učitelský ústav. Hned 
po maturitě (1915) narukoval do Tyrol, pak 
bojoval na východní frontě, kde byl také ra
něn. Léčen v Praze, v nemocnici se nakazil tra- 
chomem. 1920 se sňatkem s Annou Spálovou 
stal švagrem malíře V. Spály. Působil jako uči
tel v Benátkách n. Jizerou, v Hřivně a od 1923 
v Březně na Mladoboleslavsku. Mnoho ener
gie věnoval práci lidovýchovné, zejména 
v Březně (kde žil od 1928; předtím tam dojíž
děl ze Sobotky): vedl kino, psal obecní kroni
ku a dějiny městyse, pracoval jako okrskový 
knihovnický dozorce (po osvobození byl 
knihovnickým inspektorem ve Varnsdorfu), 
činný byl také jako kulturní a tiskový referent 
učitelské jednoty Komenský v Mladé Bolesla
vi. Za protektorátu byl zapojen do odbojové 
činnosti. Po odchodu do důchodu (1958) žil 
v Sobotce, kam byl na vlastní žádost přeložen 
už v závěru své učitelské dráhy po osvobození.

B. začínal jako autor pasivního vztahu 
k realitě; poezii, v níž u něho převládaly zá-
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známy elegických nálad, chápal jako útěšné 
ukládání snových vzpomínek. V jeho pozdější, 
vlastenecky zaměřené lyrice domova se křížila 
poetizace zmaru s přáním vzepřít se tíze doby 
a chránit její životní hodnoty ve smyslu patri
archálního patriotismu.

ŠIFRA: J. Bš. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach školství 
okresu mladoboleslavského (1933); sb. Boleslavan 
(od 1928); sb. Boleslavsko (1947); sb. Čeští básníci 
Lužici (1933); Kultura doby (1938); Lumír (od 1932); 
Mladoboleslavsko (1946—47); Nár. osvobození (od 
1930); Rozhledy (1933); Stráž Pojizeří; Země (1932); 
Zpravodaj Srámkovy Sobotky (1965, 1967). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Jiskření tmy (BB 1933); Píseň ži
vota (BB 1936); Zvěstování (BB 1940). ■

LITERATURA: Nk (B. Novák): ref. Píseň života, 
LidN 9. 11. 1936.

mb

Bohumil Bouška
* 4. 4. 1864 Praha
† 30. 1. 1935 Praha

Spisovatel a pedagog, autor četných próz a her ur
čených lidovému publiku a mládeži.

Byl učitelem ve Všelibicích a Smržově u Čes
kého Dubu, později řídícím učitelem v Trosko- 
vicích u Rovenska. V polovině 90. let redigo
val časopis České mládeži. Na venkově se 
účastnil osvětové práce, spolupracoval s od
bočkou Klubu českých turistů v Rovensku pod 
Troskami (redigoval čas. Zpravodaj Českého 
ráje). Zastával také funkci místopředsedy Čes
kého literárního sdružení.

B. sledoval zejména v počátcích výchovné 
záměry vlastenecké a náboženské. V prózách 
a dramatech zpracovával historické látky 
z doby přemyslovské, rudolfínské, pobělohor
ské, z novodobé historie 18. a 19. století a rov
něž z dějin balkánských Slovanů (Z české mi
nulosti, Z kroniky Balkánu, Přemysl Otakar IL, 
Setník císařských kyrysníků aj.); zachycoval 
také současné události, např. válečné, a to 
z hlediska svých loajálních stanovisek prora- 
kouských (např. Mladí hrdinové) a později re 

publikánských {Legionářova láska aneb Hr
dinná srdce, Ať žije naše republika! &]í). V jeho 
činnosti postupně převažovala rutinovaná 
produkce napínavé románové četby a her 
a frašek pro ochotnické divadlo, situovaných 
většinou do venkovského prostředí. B. je také 
autorem dramatických prací pro mládež (bá
chorky a tendenční vlastenecké hry) a příleži
tostných veršů.

PSEUDONYM: Mariolanus (Právo lidu 1901). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1898-1900); Besídka 
malých (1892—1909); České mládeži (od 1895); Kvě
ty mládeže (od 1897); Niva (od 1892); Právo lidu; 
Zábavné listy (od 1892); Zpravodaj Českého ráje 
(od 1923). ■ KNIŽNĚ. Beletrie:Z válečných dob (PP 
1892); Z české minulosti (PP 1894); Švédové v Če
chách aneb Zrádcova smrt (D 1895); Z cizích zemí 
(PP 1895); Do země svého cara (R 1897); Na zdar 
sjezdu hasičskému (D 1902); V bouřlivých dobách (P 
1904); Z kroniky Balkánu (PP 1904); Pod hradbami 
Vyšehradu (P 1905); Pašeráci (D 1908); Přemysl 
Otakar II. (D 1909); Zakletá princezna Zlatohlávka 
(D 1909); Utrpením ku štěstí (P 1910); Rychtářův 
poklad (D 1910); Setník císařských kyrysníků (R 
1912); Mladí hrdinové (D 1916); Poctivost zvítězí (D 
1916); Květ kapradí (D 1920); Věř a doufej! (PP 
1922); Po sněhové bouři (P 1922); Já mám ženu od 
mandlu (D 1923); Ať žije naše republika! (D 1924); 
Čertova rokle (D 1924); Rozkvetlo jí nové štěstí (P
1924) ; Rozvrat a štěstí (P 1924); Lakomcův testa
ment (R 1925); Od srdce k srdci. Sbírka proslovů 
a jiných příležitostných básní (1925); Žena bestie (R
1925) ; V klášterní kobce (R 1926); Tajemství jezera 
oreganského (R 1926); Dáma z pražského podkroví 
(R 1927); Když se spletou recepty (D 1927); Maroc- 
ká odaliska (R 1927); Milenka detektivem (R 1927); 
Tajemná maska aneb Třemi díly světa (R 1927); 
Věrný přítel (P 1927); Hlavatá skála pod Troskami 
(průvodce krajem, 1928; obs. i pov. Pod Semínskou 
tvrzí); Legionářova láska aneb Hrdinná srdce (D
1929) ; V ohnivé pasti (R 1929); Dcera milionářova 
(R 1930); Dítě z nalezince (R 1930); Když řádí spála 
(D 1930); Pod závojem klášterním (R 1930); Povede
né námluvy (D 1930); Pro sestřino štěstí (R 1930); 
Srdce ženy se neklame (D 1930); Štěstí u lože umíra
jící matky (D 1930); Ty má zlatá kuchařinko! (D
1930) ; Láska je všechno (D 1931); Pan rada na čund- 
ru (D 1931); Princezna Šmordulina a loupežník Kle- 
cián (D 1931, s V. Beznoskou); V záři ohně (D 1931); 
Zločin a svědomí (D 1931); Cikánská vévodkyně 
(1932, pro jeviště upr. M. Šimáček a J. Frey); Hřích 
pana děkana (D 1932); Hřích starého lakomce (D 
1932); Ve hvězdách stojí psáno (D 1932); I sportem 
ku cti republiky (zpěvohra pro ml., 1933); Pramen 
(sb. verš, textů a proslovů, 1933); Hold Českému ráji 
(BB 1934); Za zděděné právo (D 1935). ■ REDIGO-
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VAL časopisy: České mládeži (1895), Zpravodaj 
Českého ráje (1923). ■

LITERATURA: K. J. Zákoucký: ref. Z české mi
nulosti, Vlast’ 1894/95; J. Horský: První Moravská 
obrázková knihovna pro českou mládež (ref. Z ci
zích zemí), Hlídka literární 1895; R. Zhánel: Litera
tura česká (ref. Pod hradbami Vyšehradu), Vlast 
1906/07; K. S.: Krajový povídkář, Zpravodaj Šrám- 
kovy Sobotky 1974, č. 3 —5.

et

Sigismund Bouška
* 25. 8. 1867 Příbram
† 29. 8. 1942 Náchod

Básník, prozaik, překladatel, literární a výtvarný kri
tik katolického zaměření; jeden ze zakladatelů Ka
tolické moderny.

VL jm. Ludvík B. Pocházel z početné rodiny 
naddůlního v Březových Horách; již na obec
né škole získal základy pro studium hudby, 
zpěvu a malování. Od 1878 navštěvoval v Pří
brami gymnázium (mat 1886), poté 4. ročník 
učitelského ústavu. 1887 odešel na malířskou 
akademii do Prahy, téhož roku však vstoupil 
(po odmítnutí ve Strahovském klášteře) do be
nediktinského kláštera v Břevnově a přijal řá
dové jméno Sigismund. 1888 — 91 studoval bo
hosloví na německé a poslední rok na české 
univerzitě v Praze. 1888 se seznámil s J. Vrch
lickým. Řeholní slib složil na podzim 1891, 
1892 byl vysvěcen na kněze. Působil jako ka
plan v Machově u Police n. Met., od 1898 (po 
cestě k Baltu) v Polici n. Met., 1908 se stal zpo
vědníkem v klášteře v Broumově, na podzim 
1909 přechodně působil v duchovní správě 
v Orlové. Od 1914 byl farářem v Bezděkově n. 
Met. (za války zde působil na obyvatelstvo 
v protirakouském duchu), 1924 opět krátce 
v Orlové, od 1925 žil v broumovském klášteře, 
1927 se stal farářem v Počaplích u Terezína, 
od 1936 žil na odpočinku ve Rtyni v Podkrko
noší. Zemřel v náchodské nemocnici, pohřben 
byl na řádovém oddělení hřbitova u Sv. Mar
kéty v Praze-Břevnově.

282

Rozhodující směr vtisklo mnohostranné čin
nosti S. B. přátelství s J. Vrchlickým, jehož lite
rární styl i koncepci kulturní práce přejal 
a uplatnil v oblasti katolické literatury. Vlivem 
Vrchlického a ve snaze přiblížit českou kato
lickou literaturu soudobým evropským kato
lickým proudům se věnoval studiu provensál- 
ské a katalánské literatury, z nichž i hojně pře
kládal (za tuto činnost 1891 jmenován zahra
ničním členem Felibrů, 1892 spolu s Vrchlic
kým odměněn stříbrnou medailí). Katolickou 
poezii tlumočil též z italštiny, latiny a němčiny. 
Ve svých překladech se B. snažil o zachování 
ideového a citového obsahu i původní formy, 
kterou sledoval až do podrobností. Na obrod- 
ném katolickém hnutí se B. podílel vedle svých 
překladů i organizačně: byl iniciátorem hnutí 
Katolické moderny, zúčastnil se almanachu 
Pod jedním praporem, založení časopisu No
vý život (jako řádový kněz však nesměl list re
digovat) a knihovny Básnické obzory katolic
ké. B. vlastní literární snahy charakterizuje vě
domá výrazová prostota. Podstatnou část jeho 
poezie (sbírka Pietas) tvoří veršované vzpo
mínky na rodinu, školu, vysvěcení, básně o po
měru k dětem, ženám, milosrdným sestrám, 
verše o obtížích i radostech kněžského stavu; 
tyto meditace o sociálních a pastorálních pro
blémech kněžského stavu doplňují básně osla
vující umění, básnické portréty blízkých uměl
ců, eucharistické motivy a portréty světic. Pří
rodní lyrika {Duše v přírodě) rozšířila tuto te
matiku o nadšený obdiv k moři a horské pří
rodě, kde básník tuší přítomnost boží. Jedno
duché veršované legendy byly určeny dětem. 
V próze (vedle autobiografických Vánoc, kte
rými dal B. nahlédnout do života hornické ro
diny 2. poloviny 19. století) zachytil několika 
příhodami svůj vřelý citový vztah k dětem. 
Hranice beletristické prózy překračuje životo
pisná studie o Aubanelovi {Láska Aubanelo- 
vd) a výklad loretánské liturgie {Mirjam — 
Marici), obojí s četnými překlady básnických 
textů; dramatické pokusy byly provedeny jen 
v kostele {Svatá noc). Rozsáhlá byla B. kritická 
a literárněhistorická činnost v časopisech. 
Charakterizuje ji citový přístup k dílu a četné 
informativní odbočky a doplňky, navozující 
představu materiálové bohatosti. Zájem o vý
tvarné umění realizoval B. sběratelstvím i stu
diem japonského dřevorytu (jeho pražskou 
výstavu 1912 — 1913 připravil a doprovodil 
přednáškou) a knižních značek, stejně jako
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vlastní tvorbou (obraz v máchovském koste
le), zejména portrétní (O. Březina, J. Zeyer) 
a ilustrační (např. kresby ke knize E. Helia Po
dobizny svátých). Psal též výtvarné kritiky 
a studie o výtvarných, zejména katolicky za
měřených umělcích (Bílek, Jenewein, Váchal).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Emil Starý, Jan Maria 
Christen, Jaromír Slavík; Bška, J. M. Ch., S. B., S. B-a, 
Z. ■ PŘÍSPĚVKY in: Archa (od 1914); Almanach 
secese (1896); Bílý prapor; Časopis katol. duchoven
stva (1906); Čech (od 1890); Čes. květy (od 1902); 
Čes. sběratel (1912—13); sb. Dante a Češi (1921); 
Eva (od 1904); Hlas národa (od 1891); Hlídka lite
rární (od 1890); Kazatelna (od 1903); Kříž; Květy 
(od 1892); Lid. listy (1922); Lit. listy (od 1893); Lumír 
(1892—1901); Maria; Meditace (od 1908); Muzeum 
(od 1889); Náš domov*(od 1895); Niva (1892-97); 
Nový obzor (od 1911); Nový věk (od 1907); Nový 
život (1896—1906); Obrázková revue (od 1899); Ob
zor (od 1890); sb. Plzeňsko sv. Václavu (1929); alm. 
Pod jedním praporem (1895); Prager Presse (1927); 
Týn (od 1917); Vesna (1889—95); Vlasť (od 1892); 
Zlatá Praha (od 1892); Zvon (1900—04). ■ KNIŽ
NĚ. Původní práce: Pietas (BB 1897); Láska Auba- 
nelova (P 1898); Vánoce (vzpomínky, 1903; 1911 
s tit. Děti, rozšiř, vyd. 1917); Mirjam-Maria (liturgic
ký výklad, 1903); Legendy (BB 1904); Duše v přírodě 
(BB 1904); Provensálské koledy (studie s překl., 
1927). — Překlady:]. Verdaguer: Sen sv. Jana (1893) 
+ Květy Mariiny (1906) + Eucharistie (1914); E. 
Hello: Podobizny svátých (1898); F. Mistral: Mirěio 
(1916). — Souborné vydání: Spisy S. B. (Českoslo- 
vanská akciová tiskárna, 3 sv., 1927 — 29). ■ KORES
PONDENCE: in Vrchlický v dopisech (s J. Vrch
lickým z 1891—94; 1955, usp. A. Pražák); F. Všetič- 
ka: Z dopisů J. Š. Kubínovi (z 1895), Sborník prací 
pedag. fakulty UP v Olomouci 1967. I REDIGO
VAL almanach: Pod jedním praporem (1895, s X. 
Dvořákem, K. Dostálem-Lutinovem, F. Skalíkem); 
edici: Básnické obzory katolické (1895—1904). ■

LITERATURA: V. Bitnar: Život a dílo S. L. B. 
(1932). ■ ■ ref. Sen sv. Jana: J. Karásek, Niva 
1893/94; A-a (A. Procházka), Lit. listy 1894/95 
ref. Pietas: F. X. Salda, Lit. listy 1896/97 → KP 
3 (1950); F. V. Krejčí, Rozhledy 1896/97; O. Březina, 
Nový život 1897 ■; J. Karásek: ref. Láska Aubanelo- 
va, Lit. listy 1898/99; ■ ref. Vánoce: M. Marten, Mo
derní revue 1903, sv. 14, s. 556; -ský, Zvon 1903/04 
■ ref. Duše v přírodě: an. (A. Procházka), Moderní 
revue 1904, sv. 15, s. 360; K. Z. Klíma, Rozhledy 
1903/04 ■; M. Kavanová in Naši básníci (1904); F. 
X. Salda: Výstava žaponského dřevorytu, Čes. kultu
ra 1912/13 → KP 9 (1954); ■ ref. Mirěio: J. B. (Bo- 
recký), Topičův sborník 1916/17; F. Žákavec, Lumír 
1916/17 ■;■ k šedesátinám: AN (A. Novák), LidN 
25. 8. 1927: R., Lumír 1927/28 ■; B. J. (Jedlička): ref. 
Provensálské koledy, LidN 24. a 31. 12. 1927; ■ 

k sedmdesátinám: AN (A. Novák), LidN 25. 8. 1937; 
G. (F. Götz), NO 25. 8. 1937; K. P. (Polák), PL 25. 8. 
1937; sk. (F. Skácelík), Samostatnost 26. 8. 1937; 
-btk- (V. Brtník), Zvon 1936/37; ne (A. Novák): Dva 
felibrové, LidN 3. 9. 1937 ■;■ nekrology: B. S. (Sla
vík), LidN 30. 8. 1942; A. Pražák, Naše věda 1943 ■; 
J. Cvačka: J. Vrchlický a S. B., NP 12. 11. 1942; skn 
(F. Sekanina): Básníkův měsíc srpen, NO 27. 8. 1947; 
P. Šárecký: K 80. narozeninám velkého poutníka ab
solutna, Lid. demokracie 24. 8. 1947.

dh

Josef Bouzek
* 27. 11. 1901 Předslav u Klatov

Lyrický básník, ovlivněný symbolistickou poezií.

Obecnou školu vychodil 1907—13 v Předslavi, 
měšťanskou 1913—16 v Klatovech, 1916 — 20 
navštěvoval učitelský ústav ve Sv. Janu pod 
Skalou a studia ukončil maturitou na učitel
ském ústavu v Příbrami (1920). Učil na obec
ných školách na Klatovsku — v Němčících 
(1920—22), v Předslavi (1923—24) a znovu 
v Němčících (1924—25). Od podzimu 1925 pů
sobil jako správce a od 1927 jako řídící učitel 
na dvoutřídní škole v Hamrech, od 1930 jako 
odborný učitel na měšťanské škole v Městě 
Touškově a od 1939 na měšťanských školách 
v Plzni. Byl také činný veřejně jako pedago
gický a vlastivědný pracovník.

Ve svých lyrických sbírkách se B. jeví jako 
senzitivní epigon symbolistické poezie (zejmé
na hymnismu O. Březiny a snových vizí A. So
vy), jako básník přírodních nálad, snových 
kreací a životních reflexí. Úzký okruh svých 
poetických představ zašifrovává do dekorativ
ních symbolů nebo ukládá do impresionity 
melodických hymnických veršů. Jeho verbalis- 
tická poezie našla teprve v posledních sbír
kách jistou míru vnitřní kázně ve verších, které 
v letech Mnichova a počátků nacistické oku
pace vyjadřovaly básníkův citový vztah k do
movu a k rodnému kraji (Návrat).

PŘÍSPĚVKY in: alm. Druza (Příbram 1932); Lid. 
noviny (1937); Listy pro umění a kritiku (1935); Lu-
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mír (1932 — 39); Rozhledy (1936). ■ KNIŽNĚ. Belet
rie: Pouto bezradné (BB 1931); Pokorné vinobraní 
(BB 1932); Věčný lov (BB 1935); Návrat (BB 1940); 
Dvě básně (1940); Po mlýnech proudů (BB 1944). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Bojovník nových zítřků 
St. K. Neumann (výbor s předml., 1946). ■

LITERATURA: ■ ref. Pouto bezradné: K. Vokáč, 
Čin 1931; -ks (K. Stránský), Středisko 1931; -pa- (F. 
S. Procházka), Zvon 1931 ■;■ ref. Pokorné vinobra
ní: J. B. Č. (Čapek): Několik lyriků, Čin 1932; V. Hr
bek (Z. Kalista), Lumír 1932; F. X. Šalda: Slůvko 
o několika knihách lyrických, ŠZáp 1933/34 ■;■ ref. 
Věčný lov: LuK, LitN 1935/36; B. V. (Václavek), In
dex 1936; V. Hrbek (Z. Kalista): Stručné pohledy na 
nové lyrické knížky, Lumír 1936; A. C. (Černík), 
Rozhledy 1936 ■; J. F. Urban in Úvodím Úslavy 
(1940); V. Palivec in Literární místopis Příbramska 
(1958).

zp

Emanuel Bozděch
* 21. 7. 1841 Praha
† po 10. 2. 1889

Dramatik, tvůrce české konverzační komedie, pro
zaik a fejetonista, divadelní kritik a publicista, dra
maturg Prozatímního divadla a překladatel. Svou 
tvorbou i působením je úzce spjat s vývojem české
ho divadla 2. poloviny 19. století.

Vystudoval novoměstské gymnázium, od 1860 
pokračoval ve studiích na pražské univerzitě, 
zprvu na právech, po roce na filozofii, později 
se věnoval také jazykům a historii (do 1867). 
Po absolvování působil jako vychovatel ve 
šlechtických rodinách, především u Adlerfelsů 
na panství Skřivany u Nového Bydžova, jeho 
život však výrazně změnil divadelní úspěch 
veselohry Z doby kotiliónův a dramatu Baron 
Goertz (za obě hry mu byla též udělena Ná- 
prstkova cena). 1869 se stal dramaturgem Pro
zatímního divadla a zůstal jím — s přestávkou 
let 1874 —75, kdy v Paříži studoval slovanské 
literatury a francouzskou literaturu, — do 
1876, kdy se pro neshody s divadelní správou 
definitivně s Prozatímním divadlem rozešel. 
Jako dramaturg usiloval o bohatší kontakty se 

západní, především francouzskou dramatikou; 
za tuto orientaci byl často nevybíravě napa
dán, především z německy orientovaných kru
hů i z řad českých autorů; v tisku se zpochyb
ňovalo i jeho autorství prvních dvou úspěš
ných her, které byly připisovány jeho předčas
ně zesnulému bratru Františkovi (1838—1865), 
kandidátu práv a opozičnímu žurnalistovi, čle
nu redakce Politik. Na útoky odpověděl E. B. 
mj. v dramatických studiích Nejmilejší myšlen
ka Oktáva Feuilleta a Padlí andělé německých 
klasiků-dramatiků Lessinga, Goetha, Schillera. 
Divadelní hry také překládal a jako kulturní 
a divadelní referent přispíval do českých dení
ků a časopisů i do německých novin; 1882—84 
redigoval v Praze vydávapý francouzský časo
pis Le Pragois, 1883 vstoupil do redakce Poli
tik. Po odchodu z divadla žil většinou v ústra
ní, věnoval se především své autorské a novi
nářské činnosti. Poslední léta jeho života po
znamenala nemoc, péče o starou matku a ne
mocnou sestru, trápil se také nad neuskutečně
nými plány i nad neoprávněným podceněním 
své tvorby (když odešel z místa dramaturga, 
jeho hry byly staženy z repertoáru). Jeho ná
hlé zmizení 1889 se vysvětlovalo jako sebe
vražda; skutečnost, že jeho tělo nebylo nikdy 
nalezeno, podnítila však i senzační legendy 
o B. tajném vstupu do kláštera, životě pod ci
zím jménem apod. 1893 byl prohlášen za mrt
vého.

Úspěch B. veselohry Z doby kotiliónův vy
volala mj. skutečnost, že se zde prosazoval žá
nr dosud v české dramatice chybějící, konver
zační komedie. B. se sice poučil u francouz
ských autorů (nejčastěji je připomínán E. Scri- 
be a jeho situační vaudevillová technika), jeho 
závislost však nepostrádala tvůrčí přínos. Děj 
B. obvykle situoval do salonního prostředí Pa
říže nebo českému kontextu bližší Vídně, časo
vě jde o 18. stol, (doba markýzy Pompadour: 
Z doby kotiliónův, dvůr císařovny Marie Tere
zie: Zkouška státníkova), o vrcholné období 
Napoleonovy slávy (Světa pán v župami). His
torický moment nehraje však významnou úlo
hu, vytváří pouze jistý kolorit a pozadí pro 
ironický posun, který B. provádí v pojetí 
ústředních historických postav (např. Napo
leona). Pod jejich vnější vznešeností a spole
čenskou uhlazeností demaskuje přízemnost 
a malichernost osobních zájmů; postavy jsou 
ovládány svými slabostmi nebo přímo omeze
ností, a tak se stávají z perspektivy županové
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intimity hybnou silou v dějinách intrika a pro- 
spěchářství. Tato tematická složka veseloher 
je důsledně odlehčována prostředky situační 
komedie: osnováním vnějších náhod, drob
ných příčin a jejich velkých následků a zvláště 
jevištně dokonalou technikou komediální zá
pletky. Společenskokritické ostří B. her se tím 
otupilo, na druhé straně však do nich autor 
vkládal i přímé politické narážky, jež dobový 
kontext 60. a 70. let často aktualizoval. B. se 
pokusil i o vážné drama: za nejúspěšnější byl 
v tomto smyslu pokládán Baron Goertz. Jde 
opět o historický námět (ze švédských dějin), 
podobně jako ve hře Dobrodruzi, která čerpá 
z doby Rudolfa II. (provozování hry zakázala 
cenzura). Baron Goertz je tragédií touhy po 
slávě, jíž různým způsobem podléhá většina 
postav; dobové publikum hledalo i zde přímé 
analogie (Goertze např. interpretovalo jako 
tehdejšího ministra Beusta). Dokonalé zvlád
nutí dramatické techniky, s nímž autor vystačil 
při kompozici veselohry, nepostačovalo k rea
lizaci ambiciózně uchopeného žánru historic
kého dramatu. B. se tu sice vyhnul dobově 
osvědčeným šablonám historických tragédií, 
ale nedokázal již základní téma slavomamu 
promítnout do dramaticky řešených individu
álních konfliktů, které zůstaly pouze různými 
aspekty vykonstruovaného schématu. V pro
středcích výstavby dramatického děje setrval 
při náhodách jako příčinách historických udá
lostí i jejich tragických důsledků. V B. pozůsta
losti byly nalezeny ještě další hry, prvotina 
Omyly srdce, veselohra Generál bez vojska a 
dvě hry se soudobou tematikou (aktovka Ná
ramek a drama Spoutáni), jejichž kvalita zů
stává za ostatní autorovou dramatickou tvor
bou. — Prozaické práce E. B. nedosahují úrov
ně jeho dramat. 1877 vydal sbírku šesti Nove- 
lek, tematicky těžící ze současnosti, především 
z prostředí venkovské šlechty a (nejúspěšnější 
z nich, Róza Klepetářová) z pražské společ
nosti. B. povídkám chybí osobitější fabulační 
i stylová invence a podléhají dobovým pro
zaickým klišé; mnoho na tom nemění ani B. 
snaha zobrazit životní problémy lidí trpících 
bez vlastní viny společenskou krutostí a roz
pory doby. — Tvorbu E. B. poznamenala 
skepse k velkým koncepcím v životě, politice 
i umění, jeho divadelní hry dokázaly využít no
vé tendence západní, zvláště francouzské dra
matiky a přenést je do českého kontextu (v 
tomto směru na B. navázal J. Vrchlický). B. 

uplatňoval a rozvíjel promyšlenou techniku si
tuační komedie, která měla konverzační spád, 
opírající se o vtipný a pružný dialog; ve vytvo
ření českého konverzačního stylu jevištního 
dialogu spočívá vlastní B. přínos vývoji české
ho dramatu.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Rothbart (Politik); Em. V. 
(Lumír 1873). ■ PŘÍSPĚVKY in: Epoche; Květy 
(1880 hra Dobrodruzi); Lumír (od 1873; obrázek Pa
ní doktorová a studie Padlí andělé německých klasi
ků — dramatiků Lessinga, Goetha, Schillera); Po
krok (od 1870); Politik; Prager Abendblatt; Prager 
Tagblatt; Prager Zeitung; Le Pragois (1882 — 84); 
Pražský deník (od 1868); Světozor (od 1873; studie 
Nejmilejší myšlenka Oktáva Feuilleta); Vítězslav 
(slavnostní list, 1882). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Baron 
Goertz (D 1871, prem. 1868); Z doby kotiliónův (D 
1872, prem. 1867); Zkouška státníkova (D 1874, 
prem. 1872); Světa pán v županu (D 1876, i prem.); 
Novelky (1877); Generál bez vojska (D 1889, 
i prem.); Dobrodruzi (D 1890, prem. 1939); Náramek 
(D 1890, i prem.). — Souborné vydání: Dramatické 
spisy E. B. (nakl. Valečka, pak Pospíšil, 1889 — 99, 
7 sv.). ■ SCÉNICKY. Hra: Spoutaní (1891). - Pře
klady: V. Sardou: Fernanda (1870); Hoffmann: Od
vážná sázka (1872); A. Dumas ml.: Pan Alfons 
(1875); G. Moser: Slavnost založení (1875); A. Wil- 
brandt: Arria a Messalina (1876). ■ KORESPON
DENCE: L. Týben: E. B. a sychrovský patronátní 
komisař (A. Göblovi z 1882). ■ REDIGOVAL časo
pis:^ Pragois (1882 — 84). ■

LITERATURA: ■ ref. Z doby kotiliónův: J. N. 
(Neruda), NL 11. 5. 1867 → České divadlo 3 (1954); 
gpm (G. Pfleger Moravský), Nár. pokrok 23. 12. 
1867; V. G. (Guth), Pokrok 7. 1. 1870; O. H. (Hostin
ský), Pokrok 7. 2. 1873 + NL 7. 10. 1881; š. (J. Kuf- 
fner), NL 19. 2. 1884; B. F. (Frida), Zlatá Praha 1884; 
J. V. (Vrchlický), Pokrok 22. 9. 1885; O. Theer, Čes. 
revue 1909; B. B-ová (Benešová), Novina 1908/09 
■ ref. Baron Goertz: J. N. (Neruda), NL 22.1.1868 
→ České divadlo 3 (1954); an., Květy 1868; uh (V. 
Guth), Politik 18. 1. 1868; O. H. (Hostinský), Pokrok 
27. 3. 1873; D. (J. Durdík), Světozor 1873 → Kritika 
(1874); O. H. (Hostinský), NL 8. 11. 1881; K. (F. V. 
Krejčí), PL 22. 11. 1913; J. Bor, Samostatnost 21. 11. 
1913; H. Jelínek, Lumír 1914; J. K. (Kodíček), Pře
hled 1913/14; M. Majerová, RP 31. 10. 1923; -jef (J. 
Fučík), Socialista 3. 11. 1923 → Divadelní kritiky 
(1956); E. Konrád, Cesta 1923/24 ■;■ ref. Zkouška 
státníkova: J. N. (Neruda), NL 13. 12. 1872 → České 
divadlo 4 (1958); O. H. (Hostinský), Pokrok 13. a 17. 
12. 1872 + Pokrok 16. 10. 1873; F. Zákrejs, Osvěta 
1873; D. (J. Durdík), Světozor 1873 → Kritika (1874); 
Nemo (J. Vrchlický), Lumír 1883; š. (J. Kuffner), NL 
23. a 27. 11. 1883; t (A. Šnajdauf), Ruch 1883; J. V. 
(Vrchlický), Hlas národa 17. 6. 1888; O. Theer, Lumír
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1904/05; J. Ladecký, Osvěta 1905; ]. Vodák, Čas 14. 
7. 1908 + LidN 25. 5. 1918; A. M. Píša, PL 6. 5. 1931; 
kd (K. Konrád), LidN 4. 2. 1939 ■ ;■ ref. Světa pán 
v županu: J. N. (Neruda), NL 25. 3. 1876 → České di
vadlo 5 (1966); F. Zákrejs, Osvěta 1876 + Posel 
z Prahy 28. 3. 1876; O. H. (Hostinský), NL 4. a 12. 12. 
1881; š. (J. Kuffner), NL 8. 10. 1883; J. V. (Vrchlický), 
Pokrok 17. 11. 1885; J. Borecký, Osvěta 1919; J. F. 
(Fučík), Socialista 26. 6. 1923 → Divadelní kritiky 
(1956); Č. Jeřábek, Tribuna 7. 11. 1923; -FR- (J. Frej- 
ka), NO 14. 10. 1927; MM (M. Majerová), RP 14. 10. 
1927; M. Pujmanová, Tribuna 14.10. 1927; J. Hilbert, 
Venkov 14. 10. 1927; H. Jelínek, Lumír 1927; J. J. 
Paulík, Rozpravy Aventina 1927; Č. (V. Červinka), 
Zvon 1927 ■;■ ref. Generál bez vojska: M. A. Š. (Ši- 
máček), Světozor 1888/89; A. S. (Schulzová), Květy 
1889; J. V. (Vrchlický), Hlas národa 9. 10. 1889; m. 
(M. Majerová), PL 6. 3.1918; jv (J. Vodák), LidN 8. 3. 
1918; A. Bernášek, Národ 14. 3. 1918; H. Jelínek, Lu
mír 1917/18; M. Hennerová, Kmen 1918/19; AMP 
(A. M. Píša), PL 6. 9. 1938; E. Konrád, LidN 6. 9. 1938 
(První Francouz českého dramatu) ■;■ ref. Nára
mek: M. A. Š. (Šimáček), Světozor 1888/89; J. V. 
(Vrchlický), Hlas národa 6. 3.1890 ■; M. A. Š. (Šimá
ček): ref. Spoutaní, Světozor 1891; F. Zákrejs: Diva
delní rozhledy, Osvěta 1882; J. Neruda: E. B., Humo
rist. listy 4. 10. 1889 → Podobizny 4 (1957); Š. (J. 
Kuffner): Fejeton, NL 26. 2. 1889; J. Vrchlický: E. B., 
Hlas národa 10. 3. 1889; an.: E. B. (nekrolog), Světo
zor 1889; J. Bittner: O E. B., Světozor 1889/90; T. N. 
(Nováková): K sesterským srdcím, Domácí hospo
dyně 1889, č. 16-17; J. Kabelík in E. B.: Baron 
Goertz (1891); J. Kamper: E. B., Obzor literární 
a umělecký 1899; R. J. K. (Kronbauer): Za E. B., Máj 
1904/05; J. Vejvara: Soudní spisy o pozůstalosti E. 
B., Květy 1909; R. J. Kronbauer: E. B., Máj 1910/11; 
A. Bráf: Mé vzpomínky na E. B., Máj 1910/11; Š. Jež:
E. B., Scéna 1913; K. Šípek in E. B.: Novelky (1914);
F. V. Vykoukal: Výpravná próza (ref. Novelky), 
Osvěta 1915; J. Arbes: Kufr nebožtíka bratra, in 
Theatralia 2 (1916); O. Fischer: Reliéfy českých dra
matiků, Lumír 1917/18; J. Löwenbach: Soudní spisy 
E. B., Cesta 1918/19; K. Šípek: E. B. a dr. V. Guth, 
Zlatá Praha 1919; J. Kabelík: Literární pramen B. 
barona Goertze, Zvon 1921; M. Hýsek: B. dramata, 
Jeviště 1921 + in E. B.: Dobrodruzi (1922); V. Lev: 
Nedopsané drama, Večerník PL 7. 10. 1924; E. Ko
nrád: Kniha a jeviště, Rozpravy Aventina 1930; M. 
Hýsek: K B. Dobrodruhům, LF 1938 + K padesáté
mu výročí smrti E. B., Venkov 10. 2. 1939; AMP (A. 
M. Píša): Na paměť B., Nár. práce 4. 2. 1939 -I- Před 
padesáti lety zemřel E. B., Nár. práce 10. 2. 1939; kd 
(E. Konrád): Cyrano českého dramatu, LidN 11. 2. 
1939 + Jaký byl E. B. a proč odešel?, LidN 12. 2. 
1939; F. Hampl in Poznamenaní (1940), též in 
z Bouřného času (1955, 2. vyd. 1956); K. Z. Klíma: 
Tragédie E. B., LidN 20. 7. 1941; J. Moravec: Kritik 
E. B., Div. zápisník 1945/46; V. Martínek in Na ces

tách národního ducha (1949); F. Tetauer: Dramatik 
B., člověk lichý, Svět v obrazech 12. 2.1949; J. Mora
vec: E. B. a česká skutečnost, Slovesná věda 1950; E. 
Konrád in Nač vzpomenu (1957); J. Moravec in E. 
B.: Tři dramata (1959); M. Otruba: E. B., Kult, polit, 
kalendář 1966 (1965); V. Můller: B. podruhé zmizelý, 
Lid. demokracie 21. 6. 1966.

vkö

Jan Josef Božan
* 1644 Frýdek (F.-Místek)
† 1. 7. 1716 Chroustovice u Chrudimi

Katolický kněz, básník, pořadatel kancionálu.

Na kněze byl vysvěcen 1681 a působil nejprve 
v Úboči u Domažlic, pak od 1683 až do smrti 
v Chroustovicích. Podrobnější údaje o jeho ži
votě chybí. Zřejmě byl dobrým hudebníkem 
a měl i literární nadání, takže mohl úspěšně 
realizovat svou myšlenku sestavit velký kan
cionál určený lidovým vrstvám. Dílo mělo mj. 
přispět k zvýšení úrovně kostelního zpěvu. Fi
nanční podporu na publikaci díla získal B. od 
mecenáše barokního umění hraběte F. A. 
Sporcka, ale vydání se zdrželo dlouhým schva
lovacím řízením církevních úřadů a B. se vyjití 
kancionálu nedočkal: dílo, nazvané Slavíček 
rájský..., vyšlo 3 roky po B. smrti.

Vnější úpravou je Slavíček rájský nejrepre
zentativnější kancionál barokní doby, co do 
rozsahu se s ním může zhruba měřit jen kan
cionál Šteyerův. Skladby jsou různého stáří 
a provenience (pololidové, lidové, patrně také 
B. vlastní, některé jím upravené atp.). Z díla 
nejznámějších autorů barokní doby sem B. po
jal např. některé písně Michnovy a skladby za
psané Bridelem (možná jeho vlastní). Část pís
ní je otištěna i s notací. Kancionál poskytuje 
možnost poznat písňovou produkci, která byla 
v oběhu mezi širokým publikem v B. době.

KNIŽNĚ: Slavíček rájský na stromě života slávu 
tvorci svému prospěvující, to jest Kancionál anebo 
Kniha písební... (Hradec Král. 1719). ■ EDICE. 
Ukázky z kancionálu: Z. Kalista in České baroko
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(1941); Z. Tichá in Růže, kterouž smrt zavřela (1970).
■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 247. ■ LITERA
TURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); A. Podlaha: 
Hrabě Sporck, Blahověst 1891 + Dodatky a opravy 
k biografiím starších spisovatelů českých, ČČM 
1891; V. Oliva: Chroustovice, Sborník Hist. kroužku 
1912; V. Bitnar in O českém baroku slovesném 
(1932); F. X. Salda: O literárním baroku cizím i do
mácím, ŠZáp 1935/36 → Studie literárně historické 
a kritické (1937); J. Vašica in České literární baroko 
(1938); Z. Kalista in České baroko (1941); K. Palaš: 
Pololidové básnictví barokní a kancionálová píseň, 
sb. O barokní kultuře (Brno 1968); Z. Tichá in Růže, 
kterouž smrt zavřela (1970) + in Česká poezie 17. 
a 18. století (1974).

zdt

Adolf Brabec
* 3. 5. 1875 A/secu Slaného
† 26. 10. 1928 Protivín

Prozaik, dramatik a básník; autor situující své práce 
převážně do jižních Čech.

Studoval na gymnáziu v Čes. Budějovicích 
a v Praze. Po jednoroční vojenské službě 
vstoupil po vzoru svého otce do schwarzen- 
berských služeb jako úředník. Zprvu působil 
devět let ve Vídni (zde se angažoval ve spol
kovém životě české menšiny, některé jeho hry 
zde měly premiéru a byly zde vydány v ně
meckém překladu), potom se přestěhoval do 
jižních Čech. Pracoval postupně v Třeboni, 
Čes. Krumlově a nakonec jako vrchní správce 
schwarzenberského pivovaru v Protivíně, kde 
nedlouho po sňatku (1928) zemřel na zápal 
plic a kde byl i pohřben.

A. B. je autor užšího rejstříku, než na jaký 
ukazuje jeho plodná a žánrově rozmanitá lite
rární činnost. Za dějovou osu svých próz i her 
obyčejně volil tragický milostný konflikt, je
hož konkrétní zarámování se však postupně 
měnilo v závislosti jak na autorově životní 
zkušenosti, tak na tematických zálibách vyso
ké literatury. Nejzřetelnější námětovou pro
měnou prošla jeho próza. Zde začal, ve sto

pách Klostermannových, beletrií ze života ví
deňských Čechů s kritikou jejich méněcenné
ho národnostního a sociálního postavení. 
K těmto prózám později přistoupila beletrie 
situovaná do míst, z nichž se rekrutovala velká 
část české vídeňské imigrace a která B. pova
žoval za svůj rodný kraj, totiž do jižních Čech 
a speciálně do Pošumaví; autorova touha po 
povznesení tohoto kraje dala těmto jeho pró
zám osvětářské vyznění, upomínající na ten
denci paralelních prací J. Císlera. Po válce se 
B. věnoval historické beletrii s motivy převáž
ně rožmberskými a s funkcí dějepisně popula
rizační. Své verše, jimiž vlastně začínal a které 
stály pod vlivem A. Klášterského a později i J. 
S. Machara, si B. rezervoval pro vyslovení 
osobních bolů, tužeb a sentimentálních nálad.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času; Máj (Jaroměř, 1893); 
Nár. listy; Ohlas od Nežárky; Písecké listy; Rozhle
dy (od 1897); Samostatnost (od 1911); Srdce (od 
1901); Zlatá Praha (od 1921). Též příspěvky ve ví
deňských menšinových listech. I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Dávné dumy (BB 1894); Prvo
senky (PP 1895); Jarní violy (BB 1895); Stínové kres
by (PP 1896); Zvadlé květy (BB 1896); Na venkově 
(D 1897); Listí padá... (BB 1898); Bez ochrany (R 
1898); Pomsta (D 1899); Vzpomínky a nálady (PP b. 
d., 1899); Bratři (D 1903); Denní dramata (PP 1903); 
Na samotě (P 1903; 1912 s tit. Na šumavské samotě); 
Z víru velkoměsta (R b. d., 1903); Hlubiny (R 1904); 
Květy samot (BB b. d., 1904); Na statku (D 1904); 
Grundriss der čechischen Literaturgeschichte (Vídeň 
1906); Lékař (D 1907); První láska (D 1907); Slav
nostní řeč (D b. d., 1908); V bankovním domě (R 
1910); Hvězdy a bludičky (BB 1910); Česká Vídeň (R
1910) ; Z města (PP 1911); Z venkova (PP, 2 sv., 1911; 
sv. 2 s tit. Ze života herečky); Ženich milionář (D
1911) ; Peníze a jiné básně (1912); Sestra Červeného 
kříže (D 1920); Bílá paní a jiné historické povídky 
z českého jihu (1923); Poslední soud (D 1923); Zápas 
o dědictví (P 1924); Domovina (D 1924); Trocnovské 
plameny (P pro ml., 1924); Hráč (D b. d., 1924); Staří 
mládenci (D 1925); Hledači zlata a jiné historické 
povídky z českého jihu (1925). ■

LITERATURA: M. V.: A. B. (1910). ■ Pavel Kunz 
(F. X. Salda): ref. Listí padá..., Lit. listy 1897/98 → 
KP 4 (1951); J. R. (Rowalski): ref. Z víru velkoměsta, 
Lumír 1902/03; E. Sokol: Salón odmítnutých, Roz
hledy 1903/04; R. (V. Červinka): Z literárního trhu 
(ref. Česká Vídeň), Zlatá Praha 1909/10; V. Martí
nek: ref. Z města, Novina 1911/12; A. Veselý: Krás
ná próza (ref. Ze života herečky), Čes. revue 1911/12 
4- Poezie (ref. Peníze a jiné básně), Čes. revue 1911/ 
12; J. Házr Písecký: Za A. Brabcem, Otavan 1930/31.
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František Brábek
* 9. 12. 1848 Dobšice u Týna nad Vltavou 
† 23. 5. 1926 Praha

Překladatel z maďarštiny, jazykovědec a publicista.

Pocházel z úřednické rodiny, narodil se v osa
dě Brahovice, dětství prožil v Szerencsi u To
kaje v Maďarsku, gymnázium začal studovat 
v Miškolci. 1861 se s rodiči vrátil do Čech, stu
doval na Akad. gymnáziu v Praze, později na 
reál, gymnáziu v Táboře, 1868—71 na univer
zitě v Praze, kde se seznámil s Václavem Kou- 
nicem, s nímž také cestoval po Uhrách. Byl 
jedním z redaktorů Riegrova Slovníku nauč
ného, později jako výborný znalec maďarštiny 
se stal informátorem o maďarské problemati
ce a překladatelem z maďarštiny. Spolupraco
val s mnoha českými časopisy, v nichž otisko
val vlastní i přeložené zprávy o maďarském 
kulturním životě. 1874 byl jmenován přísež
ným translátorem maďarštiny pro obvod zem
ského soudu v Praze, později ředitelem trans- 
latorní kanceláře při místodržitelství v Praze. 
Vedle toho byl od 1875 lektorem maďarštiny 
na technice v Praze a od 1883 lektorem na uni
verzitě. Současně byl i cenzorem maďarských 
novin docházejících do Prahy.

Hlavní význam B. činnosti je v jeho překla
dech z maďarštiny a v práci na maďarských 
slovnících a maďarské gramatice. Z maďarské 
literatury překládal prózu, poezii i dramata. 
Zaměřoval se na soudobou maďarskou pokro
kovou literaturu, zvláštní pozornost věnoval 
prózám M. Jókaie. Při překladech některých 
básníků spolupracoval s J. Vrchlickým (verše J. 
Aranye, S. Petöfiho a I. Madáche) a K. Tůmou 
(verše S. Petöfiho). Vedle této hlavní činnosti 
byl autorem několika drobných próz a množ
ství článků, většinou s maďarskou tematikou, 
v denním tisku i v různých časopisech.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Feri Branovický; F. B., F. 
Bk., Fr. Bbk, Fr. B-k, Fr. Br„ -k. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Besedy Času (od 1907); ČČM (od 1879); Čes. revue 
(od 1897); Hlas národa (od 1887); Květy (od 1871); 
Lumír (od 1873); Nár. listy (od 1868); Paleček; Po
krok; Politik; Slavia (1876); Světozor (od 1871); To
pičův sborník (od 1919); Zlatá Praha (od 1885). Mi
moto příspěvky v maďarských časopisech. ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Procházky po Uhrách (cestopis, 1874). 
— Překlady: S. Petöfi: Básně (1871, s. K. Tůmou) + 
Nové překlady básní (1907 a 1912, s J. Vrchlickým); 
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M. Jókai: Komedianti života (1872, 1879) + Zlatý 
muž 1, 2 (1876) + Emerich Fortunát (1881) + Žena 
padlého bojovníka z r. 1848 (1882) 4- Šereda (1884) 
+ Cikánský baron (1894); ]. Rákosi: Aezop (1873); J. 
Verne: Tajemný ostrov (b. d., 1879); J. Eötvös: Ves
nický notář (1885); L. Dóczi: Hubička (1885); K. 
Mikszáth: Slavná župa (1886) + Z povídek (1917); 
G. Csiky: Proletáři (1889); I. Madách: Tragédie člo
věka (1892, s J. Vrchlickým); J. Arany: Budova smrt 
(1896, s J. Vrchlickým). — Ostatní práce: Mluvnice 
jazyka maďarského (1875); Příruční slovník maďar- 
sko-český (1912); Příruční slovník česko-maďarský 
(1921); Maďarsko-česká terminologie úřední (1923); 
Česko-maďarská terminologie úřední (1926). ■

BIBLIOGRAFIE: M. Knappová: Bibliografie ma
ďarské literatury přeložené do češtiny F. Brábkem 
a G. N. Mayerhoffem, sb. Dějiny a národy (1965). I 
LITERATURA: J. Neruda: Básně A. Petöfiho, NL 
17. 12. 1871 → Literatura 2 (1961); -a: Básnické pře
klady, Máj 1907; A. Veselý: Poezie, Čes. revue 1912; 
R. Medek: Knihy veršem, Moderní revue 1912; -pa- 
(F. S. Procházka): Nové překlady básní, Zvon 1912; 
-o: F. B., Topičův sborník 1919; skn (F. Sekanina): 
První lektor maďarštiny, Lid. demokracie 9.12.1948; 
M. Knappová: Dva popularizátoři maďarské litera
tury, sb. Dějiny a národy (1965).

vf

Jiří Brabenec
* 25. 5. 1911 Nymburk
† 19. 6. 1983 Praha

Novinář a prozaik, autor historických, detektivních, 
vědeckofantastických a humoristických románů.

Otec Antonín B. (1881 —1951) byl akademický 
malíř (zaměstnán u ČSD), matka Růžena B. 
(1884—1951) psala lidové povídky z Vysočiny. 
B. absolvoval průmyslovou školu strojnickou 
v Kladně (1931) a 1931—32 oddělení žurnali
stiky Svobodné školy politických nauk v Pra
ze. Prošel řadou zaměstnání (strojní zámečník, 
dělník v cukrovaru, námořník, zkušební jezdec 
v Jawě, redaktor týdeníku Český sever v Tepli
cích, za války pracoval jako technický redak
tor v časopise Ozvěny). Po osvobození byl za
městnán jako redaktor: nejdříve v Mladé fron
tě (1945—51), pak v Lidové demokracii, od od-
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chodu do penze (1971) externě v časopise Čs. 
architekt 1961 podnikl na motocyklu cestu do 
Přední Asie a získal prvenství v průjezdu Si
naj ské pouště na motocyklu.

Jako novinář publikoval B. už na sklonku 
20. let, jako beletrista se uplatnil teprve ve 40. 
letech. Do literatury vstoupil humoristickými 
romány, v 50. letech začal pěstovat historickou 
prózu v duchu lidové četby o životních osu
dech významných osobností, které značně ro
mantizoval (např. román Řeka osudu o Václa
vu Hájkovi z Libočan), jeho doménou se však 
stala detektivka založená někdy humoristicky, 
jindy psychologicky, popřípadě vědeckofan
tastické romány s detektivní zápletkou.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Eric Kraft, J. Bene, Jiří 
Zdeněk (čas. otisk Dobrodružství v Eridanu); bene, 
bnc, br, bra, en, J. B., jbr. ■ PŘÍSPĚVKY in: Beseda 
(od 1971); Čes. slovo; Českosl. architekt (od 1973); 
Ces. sever; Krásy domova; Lid. demokracie (od 
1951; 1979—80 román Ochránce městských zdí); 
Mladá fronta (od 1945); Mladý technik; Mor. orlice; 
Modrý pondělník; My; Nár. osvobození; Nár. politi
ka; Polit, listy; Severočeský list; Svět práce (od 
1949); Svět v obrazech. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Syn 
bratra poslance (R 1943); Tisíc a jedno procento (R 
1945); Snadný případ (R 1948); Velká proměna (Rp 
pro ml., 1954); Reka osudu (R 1957); Po stopách sta
rých pověstí českých (RpRp 1959); Ochránce měst
ských bran (R 1959); Tajemství Černé rokle (R pro 
ml., 1960); Dobrodružství v Eridanu (R 1961, se Z. 
Veselým); Ohnivou pouští na Sinaj (Rp 1964); Zločin 
v Duhovém zálivu (R 1966, se Z. Veselým); Svědek 
ze Sinaje (R 1967); Stopa vede do Benátek (R 1968); 
Záhada purpurového leknínu (R 1969, pseud. Eric 
Kraft); Pozlacené mříže (R 1969, se Z. Veselým); Ješ
tě jednu sklenku, pane? (R 1971, pseud. Eric Kraft); 
Příliš mnoho dvojníků (R 1972, se Z. Veselým). — 
Ostatní práce: Pionýr pracuje s kovy (1953); ČSSR 
v kostce (1960, se Z. Veselým a M. Wendtem). I

LITERATURA: Tch (J. Teichman): ref. Tisíc 
a jedno procento, Lid. kultura 1946, č. 11; V. Cibula: 
ref. Řeka osudu, Lid. demokracie 9. 5. 1957; S. R. 
(Richter): ref. Po stopách starých pověstí českých, 
Lid. demokracie 12. 7. 1959; jbd (J. Binder): ref. 
Ochránce městských bran, Lid. demokracie 25. 6. 
1959; Z. Vavřík: Tajemství detektivky pro děti (ref. 
Tajemství Černé rokle), Zlatý máj 1960; Im (P. 
Grym): ref. Dobrodružství v Eridanu, Lid. demokra
cie 23. 4. 1961; r: Jubileum spisovatele, Lid. demo
kracie 25. 5. 1961; O. Sus: ref. Zločin v Duhovém zá
livu, LitN 1966, č. 17.

dv

Josef Brambora
* 15. 3. 1904 Praha
† 25. 1. 1980 Zdiby u Prahy

Literární historik s výrazným uplatněním v kome
niologii, bibliograf a publicista.

Po maturitě na gymnáziu v Praze (1923) stu
doval na filoz. fakultě UK češtinu a němčinu 
u J. Jakubce, M. Hýska, V. Tilla a O. Fischera 
(doktorát 1930 prací Balbínova Obrana). Od 
1928 byl odborným redaktorem Masarykova 
slovníku naučného, 1933—45 působil jako 
středoškolský profesor v Praze, poté ve Vý
zkumném ústavu pedagogickém jako redaktor 
Pedagogické revue a vedoucí dokumentace. 
1954 přešel do Kabinetu pedagogických věd 
ČSAV (nyní Pedagogický ústav J. A. Komen
ského ČSAV), kde jako vědecký pracovník 
působil v komisi pro studium a vydávání Ko
menského spisů, dále jako výkonný a později 
vědecký redaktor Archívu pro bádání o životě 
a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana) 
a Vybraných spisů J. A. Komenského. 1963 
kandidátem pedagogických věd obhajobou 
práce Od všemoudrosti k všenápravě (1. Od 
rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho 
nápravu, 2. Literární činnost J. A. Komenského 
v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve 
znamení rozvoje jeho pansofické koncepce). 
Od 1975 byl v důchodu.

Těžištěm B. vědecké činnosti se stala studia 
komeniologická, do nichž vyústil jeho původní 
širší zájem o české písemnictví doby předbělo
horské a pobělohorské (viz zejména jeho stu
die balbínovské). Jeho přínos pro komeniolo
gii spočívá vedle prací bibliografických a bio
grafických, činnosti editorské a redakční pře
devším ve studiu celkové výstavby Komenské
ho literárního odkazu a v úsilí podat syntetic
ký obraz Komenského díla ve vnitřní jednotě 
autorových spisovatelských, pedagogických 
a sociálně reformních snah. K nej významněj
ším původním pracím B. patří kromě uvedené 
kandidátské disertace zejména publikace 
Knižní dílo Jana Amose Komenského (1954), 
Práce o Janu Amosů Komenském v dílech uči
telů Karlovy univerzity v posledních padesáti 
letech (1968) a Komenskýs literarische Tatig- 
keit in Form von Medaillons dargestellt (1971, 
součást připravované doktorské disertace Sy- 
stémovost díla Komenského). Kromě studií

289



Brambora

komeniologických se B. věnoval literatuře čes
kého obrození, dílu J. Nerudy, O. Březiny a ze
jména svého učitele O. Fischera. Jeho vědec
kou činnost doplňuje rozsáhlá práce biblio
grafická, editorská a vědeckopopularizační. 
Bohatá je rovněž B. publicistika z oboru peda
gogiky, školství a osvěty.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Tartufell; Bra, bra. I PŘÍ
SPĚVKY in: Acta Comeniana (1957-70; 1963 Od 
rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho nápravu, 
1964 Literární činnost J. A. Komenského v Blatném 
Potoce, Lesně a Amsterodamu ve znamení rozvoje 
jeho pansofické koncepce); AFPUŠ Prešov (1974); 
Časopis pro moderní filologii (1927—52); Čes. časo
pis historický (od 1929; t.r. Balbiniana); Krit měsíč
ník (1947); Kult, politika (1946—49); Kytice 
(1947—48; 1948 bibliografie O. Fischera od r. 1933); 
Lid. kultura (1946); Lid. noviny (od 1936); Listy filo
logické; Lit. noviny (1929); Literatura ve škole 
(1953—54); Marginálie (1948—49); Nár. listy 
(1927-41); Naše řeč (1928-78); sb. Otokar Fischer 
(1933, bibliografie O. F.); sb. Otokar Chlup (1955, bi
bliografie O. Ch.); Pedagogická revue (1946—49); 
Pedagogika (1951 — 78); Práce (1946—49); Program 
D 48; Rozhledy (1935; bibliografie Co se píše o lite
ratuře); Rozpravy Aventina (1928—29; bibliografie 
O. Březiny); Slovesná věda (1947—52); Studia Co
meniana et historica (1977); Svob. noviny (1948); 
Var (1951 —53); sb. Vůdce generací (1932); Výtvarná 
výchova (1955); Zeměd. noviny (1945); Zvon (od 
1925; 1928/29 Balbín a Havlíček). ■ KNIŽNĚ. Práce 
o literatuře: Bojovník za lepší lidství. K 10. výročí 
smrti F. Baleje (b. d., 1928); Bibliografie čs. prací filo
logických za rok 1935, část 2., Literatura (1938, s A. 
Grundem a F. Vodičkou); Bibliografie života a díla 
J. Nerudy (1942); Knižní dílo J. A. Komenského 
(1954); Světové oslavy jubileí J. A. Komenského 
1956—1958 (1961). ■ REDIGOVAL časopisy: Peda
gogická revue (1946—49), Pedagogika (1955—58), 
Acta Comeniana (1957 — 70); kniž. řady: České 
obrození (1940—47, též s V. Jirátem), Vybrané spisy 
J. A. Komenského, sv. 5—8 (1968—75, s J. Červen
kou). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: J. A. Komenský: 
Labyrint světa a lusthaus srdce (1941) + Praeceptor 
gentium (1955, s J. Patočkou); O. Fischer: Slovo 
o kritice (1947). I

LITERATURA: F. X. Salda: Kniha o O. Fischero
vi, ŠZáp 1932/33; K. P. (Polák): ref. Bibliografie čs. 
prací filologických za rok 1935, část 2., PL 11. 9. 
1938; ■ ref. Knižní dílo J. A. Komenského: M. Ko
pecký, ČLit 1955; R. Říčan, Knihovník 1957 ■; D. O. 
Lordkipanidze in J. A. Komenský (1972); jzh: Sedm- 
desátka dr. J. B., Lid. demokracie 15. 3. 1974.

eh

Adolf Branald
* 4. 10. 1910 Praha

Autor románů, povídek a reportáží, knih pro děti 
a divadelních her pro ochotníky; jeho prózy jak 
z historie 19. století, tak ze současnosti, založené na 
důkladné znalosti různých pracovních prostředí, se 
pohybují na pomezí tzv. literatury faktu.

Jako spoluautor otcových her se někdy pode
pisoval Ada B. Jeho otec Richard B. byl diva
delním režisérem, hercem a spisovatelem, mat
ka herečkou. Dětství strávil B. v Praze a Plzni, 
za první světové války putoval s divadelní 
společností, v níž otec hrál a režíroval, po Če
chách a Moravě (delší pobyt 1917 —18 v Ost
ravě). Po válce žil opět v Praze, pouze začát
kem 20. let putoval znovu s rodinou po venko
vě. Hrál drobnější role v divadle i filmu (1922 
hlavní roli ve filmu S. Innemanna Venoušek 
a Stázička). Až do této doby užíval pouze své
ho druhého křestního jména Karel; teprve po 
neshodách s ředitelstvím obchodní akademie 
(mat. 1929), vyvolaných jeho divadelním vy
stupováním, přešel v občanském a později i li
terárním životě ke jménu Adolf. Po vojenské 
prezenční službě (1930—31) byl postupně 
úředníkem v bance, 1932 obchodním zástup
cem olejářské firmy (cesty do zahraničí: Ra
kousko, Itálie, Francie, Turecko), klavíristou 
v kině, psal divadelní hry pro ochotníky, stal se 
obchodním vedoucím autodílny a prodavačem 
v knihkupectví. Od 1936 pracoval u železnice 
(telegrafista, výpravčí apod.) ve stanicích Ře- 
poryje, Zvoleněves, Zákolany, Slaný, Jeneč, 
Hostivice, Moldava a 1939—45 Praha střed. 
1940 se oženil. 1946—50 byl tiskovým referen
tem ředitelství drah v Praze, 1952—59 redak
torem nakladatelství Čs. spisovatel, poté spi
sovatelem z povolání; spolupracuje s rozhla
sem, filmem a televizí.

Po řadě divadelních her, které psal pro 
ochotníky většinou se svým otcem, zahájil B. 
svou uměleckou dráhu románem Stříbrná pa
ruka, kronikou hereckého rodu z prostředí ko
čovných společností v 2. pol. 19. stol. Už zde 
na sebe upozornily dva příznačné rysy B. tvor
by: láska hrdinů k jejich povolání, které chá
pou jako životní poslání, a autorova snaha vy
stihnout specifickou atmosféru jak jejich pra
covního prostředí, tak dobové situace. Zkuše
nosti z druhého nejdúvěrněji mu známého
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prostředí zpracoval B. v dvoudílném cyklu 
o velkém pražském nádraží Severní nádraží 
(léta okupace) a Lazaretní vlak (květnové dny 
1945). Scény skrytého kouzla každodenní prá
ce železničářů a čapkovsky pojatého nepate- 
tického hrdinství jejich odboje jsou konfron
továny s pasážemi odhalujícími životní postoj 
představitelů německých okupantů. Posun 
k dílům v plném smyslu historickým znamena
ly romány situované do 2. pol. 19. stol. Chléb 
a písné a Král železnic, vybudované opět na 
kontrastní konfrontaci, tentokrát dělnického 
prostředí a světa kapitálu. Uměleckou fikci B. 
zakládá na rozvinutí nápovědí, jež poskytuje 
autentický materiál, dokument. Tento postup 
uplatnil i v knihách pro děti, nejdůsledněji 
v pásmu oživujícím dobu prvních motoristic
kých nadšenců Dédeček automobil. Také pró
zy ze současnosti těží z důkladného studia „te
rénu“ a blíží se místy reportáži. Ve Ztrátách 
a nálezech přichází autor za lidmi do různých 
pracovních prostředí a vyzdvihuje jejich podíl 
na dění dneška. Cyklus Důvod k zabití se snaží 
odhalit motivaci skutečných kriminálních pří
padů; B. pedagogizující sklon se zde uplatnil 
v poukazech, jak k této motivaci přispěla lid
ská lhostejnost a sobectví. Nejobsáhleji 
a umělecky nejnáročněji se vypořádal se sou
časnou tematikou román Vizita z nemocniční
ho prostředí, jenž rozvíjí paralelně osudy léka
řů, ošetřovatelek a pacientů. Ze souhrnu de
tailně sledovaných pracovních i osobních ví
tězství a proher vyzařuje důvěra ve snažení 
člověka, která charakterizuje celé B. dílo.

ŠIFRY: A. B., ab. ■ PŘÍSPĚVKY in: Divadlo; Host 
do domu; Květy; Lid. demokracie; Lit. noviny; Mla
dá fronta; Nový život; Plamen; Rudé právo; Stu
dentský časopis; Svět práce; Svob. slovo; Tvorba; 
Zlatý máj; Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Nestyď se, tatínku... (D 1934); 
Anča komediantka (D 1937); A v tom zámku byla 
panna (D 1937); Král muzikantů (D 1938); řada dal
ších divadelních her pro ochotníky, napsaných spo
lečně s otcem (viz heslo Richard B.); Stříbrná paruka 
(R 1947); V hlavní roli Matyáš (R 1947; od 2. vyd. 
1947 oba romány upraveny v jeden celek pod ná
zvem Stříbrná paruka); Severní nádraží (R 1949, 
rozšiř, vyd. 1958); Lazaretní vlak (R 1950, rozšiř, vyd. 
1959); Chléb a písně (R 1952, přeprac. vyd. 1953); 
Hrdinové všedních dnů (dokumenty, 1. 1953, 2.
1954) ; Tisíc a jedno dobrodružství (PP pro ml.,
1955) ; Dědeček automobil (P pro ml., 1955); Van
drovali vandrovníci (P pro ml., 1956); Strážci majá
ku (PP 1956); Král železnic (R 1959); Skřínka s líči

dly (vzpomínky, 1960); Kouzelné zrcadlo. Vyprávění 
o Cyrilu Boudoví (1961); Ztráty a nálezy (PP 1961); 
Voják revoluce. Vyprávění o J. Harusovi (1962); 
Promenáda s jelenem (RpRp 1963); Vizita (R 1967); 
Důvod k zabití (RpRp 1969); Sentimentální průvod
ce po pražském nábřeží (vzpomínky, 1970, 1. kap. 
následující kn.); Valčík z Lohengrina (vzpomínky, 
1972); Zlaté stíny (P 1980). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: J. Havlíček: Vzdoropohádky (výbor povídek, 
1954); E. Bass: Letáky (1955) 4- Povídky (1956) 4- 
Rozhlásky (1957) 4- To Arbes nenapsal, Vrchlický 
nebásnil... (1958). I

LITERATURA: A. Haman: A. B. (1963). ■ ■ ref. 
Stříbrná paruka: F. Buriánek, Zeměd. noviny 12. 12. 
1947; jj (J. Janů), Svob. noviny 7.1.1948 ■; ■ ref. Se
verní nádraží: I. Skála, RP 22. 10. 1949; J. Trefulka, 
LidN 6. 11. 1949 ■; ■ ref. Lazaretní vlak: I. Skála, 
RP 1. 10. 1950; M. Stuchl, LidN 27. 9. 1950 ■; ■ ref. 
Chléb a písně: Z. N. (Nejedlý), Var 4,1951/53; J. Pe- 
trmichl, NŽ 1953 ■; J. Strnad: Cesty A. B., HD 1954; 
M. Otruba: ref. Hrdinové všedních dnů, ČLit 1955; 
M. Petříček: Průhled do nové české prózy (ref. 
Strážci majáku), NŽ 1956; V. Pazourek: Branaldovy 
knihy pro mládež, HD 1956; F. Tichý: O dobrodruž
né literatuře a jejích hrdinech (ref. o knihách pro 
mládež), NŽ 1956; V. Forst: ref. Král železnic, Tvor
ba 1959, č. 37; V. Kocourek: Lísteček k padesátinám, 
LitN 1960, č. 40; A. Linke: A. B. dnes, Plamen 1960; 
F. Benhart: Ztráty a nálezy, ale především nálezy, 
Plamen 1962; J. Muška: Psáno životem (ref. Voják 
revoluce), Tvorba 1962, č. 30; A. Haman: Aškenázy 
a B. v „masce“ reportérů, ČLit 1963; M. Grygar: O B. 
polemicky (o Promenádě s jelenem), HD 1964; J. 
Snobr: A. B. (o knihách pro mládež), Zlatý májJ967; 
■ ref. Vizita: O. Rafaj, LitN 1967, č. 50; H. Hrzalová, 
Kult, tvorba 1967, č. 47 ■; J. Kratochvíl: Řada smut
ných pohybů (ref. Důvod k zabití), HD 1969; Š. Vla
šim ref. Valčík z Lohengrina, Rovnost 22. 12. 1978.

Pb

Richard Branald
* 3. 4. 1876 Praha
† 1. 4. 1950 Praha

Autor divadelních her pro ochotníky, režisér, herec.

Otec spisovatele Adolfa B.; pocházel z rodiny 
malíře porcelánu. V Praze vychodil základní 
školu a začal navštěvovat učitelský ústav, kte-
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rý nedokončil. Od 1896 nejprve krátce učitelo
val a pak pracoval jako typograf. Hrál přitom 
v ochotnických souborech a od 1901, kdy na
stoupil jako herec v Klatovech, se věnoval di
vadlu cele. 1902 přešel do Plzně k řediteli V. 
Budilovi. Potom působil jako operní a operet- 
ní režisér: od 1901 v Národním divadle v Brně, 
od 1907 v Městském divadle na Vinohradech; 
v té době se oženil s herečkou M. Růžkovou. 
1910 režíroval pohostinsky v chorvatském Zá
hřebu, 1910—12 v Aréně na Smíchově a od 
1913 v Plzni. Za války byl režisérem a hercem 
kočovné Východočeské divadelní společnosti, 
s níž putoval po Čechách a Moravě (1917 — 18 
pobyt v Ostravě). Od podzimu 1918 do jara 
1919 působil jako režisér a herec v divadle Va
rieté v Praze a zároveň byl přes rok umělec
kým vedoucím filmové společnosti Excelsior, 
kde též režíroval. Pak založil vlastní kočovnou 
divadelní společnost. 1922—25 režíroval opět 
ve smíchovské Aréně.

Po ukončení režisérské práce psal B. diva
delní hry pro ochotníky. Jsou to většinou mo
rality z vesnického prostředí, založené na jed
noduché zápletce a končící šťastně výhledem 
na sňatek. Je patrné, že je psal praktik vychá
zející ze skromných možností ochotnické scé
ny a poskytující uplatnění vyhraněným herec
kým typům (vždy je zastoupena např. jedna 
komická postava). Rada her obsahuje též texty 
písniček a je označena jako zpěvní hra či ope
reta; hudbu (v textu neuváděnou) k nim sklá
dal většinou syn Adolf, spoluautor několika 
her.

KNIŽNĚ. Beletrie (vesměs hry pro ochotníky): Za
hraj mi, tatínku, naposled (b. d., 1927); Honzíček 
z malované chaloupky (b. d., 1928); Česká maminka 
(b. d., 1928); Děvče, jaké jsem si přál (b. d., 1928); 
Praha—Brno, nasedat (b. d., 1928); Pepička z malé 
hospůdky (b. d., 1929); Tonča s Emou do vdavek se 
ženou (b. d., 1929); Krajánek Holandr jde na vandr 
(b. d., 1929); Dnes už není tak — jak bývalo (b. d., 
1929); Jak si Kačka štěstí vysloužila (b. d., 1929); Dě
ti našeho pluku (b. d., 1929); Slečna tulačka (b. d., 
1929); Otec národa (b. d., 1929); Kněžna Madla od 
divadla (b. d., 1929); V našem pivovaře veselé jsou 
tváře (b. d., 1929); Naše Anči ráda tančí (b. d., 1930); 
Český Vašek a smutná princeznička (b. d., 1930); Te
ta Fany, postrach rodiny (b. d., 1930); Veselí tři muš
ketýři (b. d., 1930); Hasiči jedou (b. d., 1930); Muzi
kanti z české vesnice (b. čí, 1931); Každý snad má 
něco rád (b. d., 1931); Cí je republika? Naše! (b. d., 
1931); Tajemství klášterní samoty (1931); Není strej
ček jako strejček (1931); Manžel v kleci (b. d., 1932, 
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s A. Matiaskem); Lupen a Pupen, veselí taškáři (b. d., 
1932); Rézinka od pěchoty (b. d., 1932, s A. Branal- 
dem); Manželství je jako kopaná (b. d., 1932); Ne
ptej se, proč tě líbám (b. d., 1932, s A. Branaldem); 
Není v mlejně nad legraci (b. d., 1932); Vstup do srd
ce zakázán (1932, s A. Branaldem); Dcerušky tatíka 
Berušky (1933, s A. Branaldem); Naše tchýně od
zbrojuje (1933, s A. Branaldem); Zamilovaná babič
ka (b. d., 1933); Veselá vojna (1934, s A. Branaldem); 
Márinka ze staré myslivny (1934, s A. Branaldem); 
Má z pekla štěstí, Nanynka (b. d., 1934); Láska na 
konci vesnice (1934, s A. Branaldem); Dva vojáci od 
muziky (1935, s A. Branaldem); Princezna z fabriky 
(1935); Vesnice zpívá! (1935); Zrádce mezi námi 
(1936); Zmoklá slepice (1936); Zlatá lucerna víly 
Slovanky (1937); Dragouni na vesnici (1937); Náš 
Náci pro legraci (1937); Cikánská krev (1937); Kač
ka veselá tulačka (1938); Svět o nás mluví (1938); 
Pod národní střechou (1939); Rodinný blázinec 
(1940); Šumařova píseň (1940); Selská čest (1941); 
Šla Nanynka do zelí! (1941); (bez data:) Já dohrál pí
seň poslední; Maminka z chalupy; Písnička starého 
domu; Pražáci na venkově; Slávka cirkusačka; Sva
tební manévry (s A. Branaldem); Vesnický zrádce. 
— Ostatní práce: O umění režisérském, hereckém 
a pěveckém (1931). — Souborné vydání: Souborné 
hry (nakl. Rosendorf, 1930—34, 25 sv.). ■ SCÉNIC
KY. Hry (pro smíchov. Arénu): Dnes je celá Praha 
vzhůru (1922, s K. Pečkem); Už je to tu (1925). I

LITERATURA: M. Majerová: ref. Už je to tu, RP 
24. 3. 1925; s.: ref. Česká maminka, Čs. divadlo 1929; 
-ský: Sedmdesátiletý R. B., Divadlo 1946, č. 2; ab: R. 
B. zemřel, LidN 5.4.1950; A. Branald in Skřínka s lí
čidly (1960). ■
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Vincenc Brandl
* 5. 4. 1834 Staré Brno (Brno)
† 26. 12. 1901 Brno

Moravský historik, archivář, vydavatel staročeských 
právních památek a listin, literární historik, filolog, 
národní buditel a veřejný a politický činitel; nej vliv
nější představitel české vědy, kultury a konzervativ
ní politiky na Moravě v 2. polovině 19. století.

Byl pátým dítětem rodičů, kteří byli ve služ
bách augustiniánského kláštera na Starém Br
ně; otec byl Němec, matka německy neuměla,
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v rodině se mluvilo česky. Z domova si V. B. 
odnesl silné náboženské cítění, k národnímu 
uvědomění byl přiveden členem řádu F. M. 
Klácelem. Gymnázium vystudoval v Brně 
(1844—52); byl zde v čele národně uvědomě
lých studentů a psal české, německé i latinské 
básně do rukopisných časopisů Quodlibet 
a Múza, kterou redigoval. Chodil též do Šem- 
berových přednášek o řeči a literatuře české 
na stavovské akademii, pro historii jej získaly 
Šafaříkovy Starožitnosti a Palackého Dějiny. 
Od 1849 pomáhal J. Chytilovi pořádat knihov
nu a listinnou sbírku zemřelého zemského ar
chiváře A. Bočka, zakoupenou stavy; tehdy 
opustil záměr stát se knězem a rozhodl se pro 
studium domácí historie. Na univerzitě ve Víd
ni studoval nejdříve jeden semestr práva, další 
semestr historii, 1853 se vrátil do Brna a suplo
val na německém gymnáziu. 1856 —57 byl rok 
ve Vídni v semináři historicko-filologickém 
a germánském, 1857 se stal profesorem histo
rie na německé městské reálce na Starém Brně 
(zkoušku učitelské způsobilosti ze zeměpisu 
a dějepisu pro nižší reálky složil 1859). 1859 se 
oženil s Němkou pocházející z Vídně. 1861 byl 
jmenován archivářem Markrabství moravské
ho a vévodství slezského, a tím nabyl vlivného 
postavení. Za jeho působení se stal zemský ar
chív střediskem vědeckým, národním i politic
kým. B. byl spoluzakladatelem (1861) a pak 
starostou Čtenářského spolku v Brně, v němž 
se soustřeďovala česká inteligence, předsedou 
pěveckého spolku Beseda brněnská, členem 
výboru (od 1862), jednatelem (od 1863), ná
městkem předsedy (od 1868) a předsedou (od 
1894) Matice moravské, v níž podnítil novou 
vydavatelskou aktivitu. Byl činný v Matici 
školské v Brně, po zřízení prvních českých 
gymnázií na Moravě (1867) založil a až do 
smrti řídil podporovací spolek pro chudou 
českou mládež na středních školách; účastnil 
se politického života, podílel se na založení 
deníku Moravská orlice (1863), 1865—68 byl 
poslancem zemského sněmu moravského, kde 
zastával státoprávní spojitost Čech, Moravy 
a Slezska, a také později byl nejznámějším 
představitelem staročechů na Moravě; pro 
svůj vliv na veřejný život moravský byl nazý
ván „moravským papežem“. Na počátku 60. let 
byl sekretářem historicko-statistické sekce 
moravskoslezské hospodářské a vlastivědné 
společnosti, byl členem KČSN i některých 
společností zahraničních, od založení ČAVU 

(1890) byl jejím řádným členem. K jeho přáte
lům patřili zprvu F. M. Klácel a A. V. Šembera, 
později F. Bartoš, nejtěsnější vztahy měl však 
ke kruhům kněžským; u svých přátel na farách 
trávíval prázdniny, a když 1888 ovdověl, hle
dal útěchu mezi členy augustiniánského kláš
tera. Ve stáří byl postižen očním zákalem; na 
odpočinek odešel 1899. Pohřben byl na 
Ústředním hřbitově v Brně.

V. B. si získal vědecké jméno polemikou 
s kritickým názorem B. Dudíka (v díle Máh- 
rens allgemeine Geschichte), proti němuž hájil 
národní církevní tradici vyhlašující Velehrad 
za sídlo Metodějovo. I když nepodal rozhodu
jící vědecký důkaz, dosáhl velkého politického 
úspěchu v národní společnosti. B. postrádal 
Dudíkův rozhled a kritičnost; jeho přehled his
torie Moravy do 1628, který zařadil do první 
česky psané moravské vlastivědy (Kniha pro 
každého Moravana), je spíš prací popularizač
ní, budící dějinné vědomí Moravy. B. studie 
z moravských dějin (psané zprvu německy, od 
1860 česky) měly nestejnou hodnotu; příno
sem byla zejména pojednání o počátcích hu
sitského hnutí, o moravských sektách apod. B. 
význam spočívá hlavně v oblasti dějin práv
ních a kulturních, z nichž vychází i jeho zá
služná činnost ediční. I když jeho ediční tech
nika namnoze zaostávala za soudobými vě
deckými metodami, proti předchůdcům správ
něji vydal a vyložil základní staročeské právní 
památky (Kniha tovačovská, Kniha rožmber
ská); sám uspořádal Knihu drnovskou. Do této 
oblasti patří i edice nejstarších procesních 
knih zemského soudu moravského, tzv. knih 
půhonných (od konce 14. do konce 15. stol.), 
a Žerotínových zápisů o soudě panském 
a zemském sněmu. Při edici listů Karla st. 
z Žerotína převládlo hledisko národní nad vě
deckým; B. vynechal historicky cenné listy la
tinské, francouzské a italské a vydal bez výbě
ru listy české, protože chtěl předvést význam
ného šlechtice jako klasika českého slohu — 
a jako vzácného a hrdého vlastence. Z úřední 
povinnosti pokračoval B. ve vydávání morav
ského diplomatáře (léta 1350—1407), otisko
val však opisy listin bez kritického doprovodu 
a omezoval se na materiál z moravských ar
chívů. Ze záměru vysvětlit české, latinské a ně
mecké diplomatické a právní výrazy, které se 
vyskytují v českých a moravských historických 
pramenech, vyrostlo B. nejcennější původní 
dílo Glossarium, naučný slovník staročeského
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práva, zejm. v 13.—15. stol. Zatímco B. sám 
definitivně prokázal nepravost tzv. zlomků 
Monseových, otištěných A. Bočkem v morav
ském diplomatáři, byl dlouho zaníceným vy
kladačem a obhájcem RKZ; v této souvislosti 
se dostal i ke studiím mytologickým a etymo- 
logickým. 1878—79 vystoupil dvěma knížkami 
proti Šemberovu prohlášení Libušina soudu za 
padělek a v ČMM 1879 odmítl i spis A. Vaška; 
v pozdějším boji zůstal však stranou a v no
vém vydání Knihy pro každého Moravana 
(1892) vypustil místo zakládající se na RK. — 
Poslední fázi B. tvorby reprezentují tři literár- 
něhistorické práce (životopisy J. Dobrovského, 
P. J. Šafaříka a K. J. Erbena), převážně popis
ného rázu; opírají se zvláště o korespondence, 
z nichž přinášejí cenné doklady, analýza díla 
zůstává na okraji nebo je vůbec pominuta (Er
ben). Nejpropracovanější je první pokus o dů
kladný životopis J. Dobrovského, v němž B. 
zachytil všechny jeho osobní kontakty i vědec
ký vývoj a podrobným vyšetřením vztahu 
k českému obrození přispěl k docenění jeho 
významu (po období, kdy byl Dobrovský pře
hlížen). V té době psal B. i své Vzpomínky, ob
jímající jeho mládí do ukončení středoškol
ských studií; kromě některých pasáží (např. 
o B. národním probuzení a literárních počát
cích) v nich však převažují nejrůznější, často 
suchopárné úvahy. B. významně přispěl k do
vršení národního obrození na Mqravě a k roz
voji vědeckého, kulturního a veřejného života 
v Brně. Mladší generace přistupovala k jeho 
vědecké práci již kriticky a viděla v něm pře
devším konzervativce, spojence šlechty a du
chovenstva. Proto — vedle celkového charak
teru díla — ohlas B. prací poměrně rychle 
slábl.

PSEUDONYM, ŠIFRY: V. Brněnský; Br., R (dopisy
v Čase), V. B. (dopisy v Čase). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Archív český (1889); Čas (1860-61); ČČM (od 
1865); ČMM (1869-95; 1881 studie o F. M. Klácelo-
vi a o Bedřichu hr. Sylva-Tarouccovi); Časopis Mu
zejního spolku olomouckého (1884); Hlas; Hvězda 
(1860); Koleda (1878); kal. Lípa českomoravská 
(1862); Listy filol. a pedagogické (1875); Lit. listy 
(1883); kal. Moravan (od 1863); Mor. orlice; Mor. 
noviny (1860); Národ (1865); Notitzenblatt der hist.- 
statistischen Section der k k máhr.-schles. Gesell- 
schaft... (1859—65); Neuigkeiten (1860); Obzor 
(red. V. Šťastný, 1878—90; 1886—88 pokračování 
Vzpomínek); Památky (od 1861); Památky archeolo
gické (1860); Politik; Právník (1869); Programm der 

Altbriinner Communal Unterrealschule (1858); Svě
tozor (1881—83); Vaterlándische Jugend-Zeitschrift 
(Brno, 1852); Zábavné večery (1864); Zlatá Praha 
(1864 první životopis F. Sušila). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Carmen, quod in solemnia semi- 
saecularia patrii poetae Johannis Soukup sexto idus 
mai 1876 celebrata dixit Vincentius Brandl (1876); 
Libušin soud (polemika s A. V. Šemberou, 1878); 
Obrana Libušina soudu (1879); Vzpomínky (1882); 
Život Josefa Dobrovského (1883); Život Pavla Jose
fa Šafaříka (1887); Život Karla Jaromíra Erbena 
(1887); Carmen in solemnia semisaecularia religio- 
sae professionis reverendissimi ac amplissimi domini 
abbatis Anselmi Rambousek die 26 decembris 1896 
celebrata (1896); Řeč V. B., zemského archiváře, 
o Františku Palackém, přednesená 11. června 1898 
(1898). — Ostatní práce: Handbuch der máhrischen 
Vaterlandskunde (1860); Welehrad (polemika s B. 
Dudíkem, 1860); Entgegnung auf Dr. Dudíks Ant- 
wort auf V. Brandls Welehrad (polemika, 1860); Má- 
hren unter König Johann von Böhmen in den Jahren 
1311 — 1318 (1861); Poloha starého Velehradu 
(1862); Kniha pro každého Moravana (1863, rozšiř, 
vyd. 1892); Stručný přehled vlastivědy moravské 
(1865); Společenské poměry v naší vlasti před ro
kem 1620 (1866); Index zum 7. Bandě des Codex di- 
plomaticus Moraviae (1868, s vysvětlením českých 
a polských slov obsažených v prvních sedmi svaz
cích, jež vydali A. Boček a J. Chytil); Kritická úvaha 
o pojednání Alfonsa Šťastného Ježíš a jeho poměr 
ku křesťanství (1873); Kritická úvaha o pojednání 
Alfonsa Šťastného O spasení po smrti (1873); Glos- 
sarium illustrans bohemico-moravicae historiae fon- 
tes (1876); Heimatkunde der Markgrafschaft Máh- 
ren (kritika stejnojmenné kn. R. Tramplera, 1878). ■ 
KORESPONDENCE: in V. Hálek: Dopisy (V. Háj
kovi z 1870, ed. F. Baťha, 1963). ■ REDIGOVAL: 
Časopis Matice moravské (1890—96, s F. Bartošem; 
za V. B. redigoval ve skutečnosti F. Kameníček). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Sněm držaný léta 1612. 
Ze zápisů Karla z Žerotína (1864); Spisy Karla star
šího z Žerotína. 1. Žerotínovi zápisové o soudě pan
ském (2 sv., 1866; s Životopisem K. s. z Ž.); 2. Listové 
psaní jazykem českým (3 sv., 1870—72); Urkunden- 
buch der Familie Teufenbach (1867); Kniha drnov- 
ská (1868; s úvodem o vývoji práva zemského 
v 14.—18. stol.); Kniha tovačovská... (1868); Kniha 
rožmberská (1872); Libri citationum et sententiarum 
seu Knihy půhonné a nálezové (6 dílů v 9 sv., 1872 
až 95, 7. díl 1911, ed. B. Bretholz); Codex diplomati- 
cus et epistolaris Moraviae 8—13 (1874—93). ■

LITERATURA: B. Navrátil: V. B. (1902); M. Wur- 
mová a L. Urbánková: Písemné pozůstalosti V. 
Brandla, F. Kameníčka a B. Navrátila (St. archív 
Brno, 1961). ■ A. P. R.: V. B., archivář Markrabství 
moravského, Světozor 1869; ■ ref. Život J. Dobrov
ského: ph, Athenaeum 1883/84; A. Truhlář, ČČM 
1884, s. 308; F. Bílý: Životopis, Osvěta 1884 ■; F.
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Bauer: V. B., Zlatá Praha 1884; F. B. (Bartoš): V. B., 
Lit listy 1884; J. Herben: V. B., sb. Slavín 3 (1885); V. 
J. (J. Vlček): ref. Život K. J. Erbena, Athenaeum 
1887/88; J. J. Mýcěnín (K I. Černý): ref. Život P. J. 
Šafaříka, Athenaeum 1887/88; Oslava České akade
mie a jejích členů pp. archiváře V. B. a ředitele F. 
Bartoše (obs. projev F. Kameníčka o V. B.), Lit. listy 
1889/90; ■ nekrology: F. Bílý, Zlatá Praha 1902; B. 
Navrátil, ČMM 1902; F. J. Rypáček, Časopis Mor. 
muzea zemského 1902; an., Čas. Vlastenec, spolku 
muzejního v Olomouci 1902; an., Anděl strážný 
1902; F. Bílý, Almanach ČAVU 1903 ■; F. Bílý: V. B. 
a F. Bartoš, in Lidová čítanka moravská (1907); B. 
Bretholz: F. B., sb. Moravský zemský archív (1908); 
M. Hýsek in Literární Morava v letech 1849—1885 
(1911); J. Krejčí: Německé verše V. B., ČMM 1923; 
V. Bitnar: V. B. básníkem, Lid. listy 5.4.1924; F. Hru
bý: V. B., LidN 5. 4. 1934.

PP

František Bronislav

* 16. 6. 1900 Beroun
† 25. 9. 1968 Komořany (Praha — K.)

Básník, autor veršů pro děti, překladatel z bulharšti- 
ny a švédštiny; jeho melodická intimní poezie při 
ztvárňování lyrických témat (erotická láska, láska 
k domovu, dojmy z cest) těží svou harmonickou po
hodu z přírody.

Pův. jm. František Blecha; přijaté jméno podle 
kovolijce Josefa Branislava Mencla z Hořovic, 
který si dopisoval s B. Němcovou. Jeho otec 
byl hostinským. Dětství a chlapectví prožil B. 
ve Strašících u Rokycan, 1913 se s rodiči pře
stěhoval do Počapel u Králova Dvora. Gym
názium začal studovat v Praze, těsně před vál
kou přestoupil do Berouna (mat. 1921). 1921 
až 26 studoval na filoz. fakultě UK češtinu 
a němčinu. Po čtrnáctiměsíční vojenské službě 
byl 1928—45 úředníkem Všeobecného penzij
ního ústavu v Praze (řadu let zároveň knihov
níkem Skandinávského a nizozemského ústa
vu v Praze), 1945—52 literárním referentem 
Čs. rozhlasu v Praze, 1952—55 šéfredaktorem 
Literárních novin, 1955—58 šéfredaktorem 

čas. Nový život, současně 1952—59 lektorem 
severských literatur na filoz. fakultě UK. Po
tom se věnoval jen literatuře. 1955 se podruhé 
oženil (první sňatek 1934). Zvláštní význam 
pro jeho tvorbu měly předválečné i poválečné 
cesty do skandinávských zemí, dále poválečné 
cesty do Polska, Černomoří a Řecka. B. byl 
pohřben v Praze-Komořanech.

Po wolkrovsky laděné prvotině s jejím so
ciálním soucítěním se B. poezie vyhranila v in
timní lyriku. Důvěrný vztah k přírodě se tu stal 
ústředním zdrojem tematickým i metaforic
kým, do přírodních motivů je promítán vztah 
milostný i láska k domovu. Idylicky harmonic
kou atmosféru B. lyriky koncem 30. let zčásti 
narušily zážitky z cest do severní Evropy (Věč
ná země). Již zde se ozývala úzkost o osud ná
roda, která v následující sbírce Dým k hvěz
dám vyústila v apoteózu rodné země. V pová
lečných letech po apostrofách „radostného bu
dování“ a verších napsaných pod vlivem roz
manitých vnějších popudů se B. sbírkou Večer 
u studny vrátil k pojetí básně jako citově 
vroucí zpovědi a k prostým životním jistotám 
domova, milostného štěstí a lidské družnosti. 
Rozvíjení vzájemného vztahu člověka a příro
dy se tematicky obohatilo o zážitky z cest 
k Černému moři a do Řecka. Radostnost a ži
votní opojení B. melodické poezie mělo vždy 
teskný či melancholický podtón, který ve ver
ších z posledních let sílil vědomím samoty 
a blížící se smrti. Okouzlení čistotou dětského 
cítění a snění, jež provázelo básníka celý život, 
se počátkem 50. let stalo zdrojem řady básnic
kých sbírek pro děti. — B. psal i rozhlasová 
pásma a překládal z bulharštiny (N. J. Vapca- 
rov) a švédštiny (mj. verše I. Lo-Johanssona 
a H. Martinsona do prozaických překladů J. 
Vrtišové).

PŘÍSPĚVKY in: Aventinum; Čin (od 1931); ELK 
(od 1936); Host (od 1922); Kmen; Kohoutek; Krit. 
měsíčník (1939 překlady moderní švédské poezie); 
Kult, zpravodaj (od 1926); Lid. noviny (od 1929); Lit. 
noviny (od 1930); Lit. noviny (od 1952); Mateřídouš
ka; Nár. osvobození (od 1924); Nový život; Panorá
ma; Pestrý týden; Plán (od 1930); Pramen (od 1925); 
Právo lidu (od 1929); Proletkult (od 1922); Přerod 
(od 1924); Rozpravy Aventina (od 1928); Rudé prá
vo (od 1922); Sever a východ (od 1925); Topičův 
sborník (od 1926); Zeměd. noviny; Zlatý máj. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Bílý kruh (BB 1924); Na rozcestí 
(BB 1927); Větrná růžice (BB 1930); Na houslích ja
ra, podzimu... (BB 1933); Věčná země (BB 1939);
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Branislav

Dým k hvězdám (BB 1940); Pozdrav Polsku (BB 
1950); Milostný nápěv (BB 1951); Krásná láska (BB 
1952); Píseň dětství (BB pro ml., 1952); Večer u stud
ny (BB 1955, rozšiř, vyd. 1956); Zlatý déšť (BB pro 
ml., 1955); Prsten na cestu (BB 1957); Hliněný džbá
nek (BB pro ml., 1957); Cesta přátelství (úvod a ver
še k fotografiím z cesty A. Novotného do SSSR, 
1958); Zelené roky (BB pro ml., 1959); Přijďte k nám, 
muzikanti (BB pro ml., 1960); Naše a vaše (BB pro 
ml., 1960); Věnec z trávy (BB 1960); Moře (BB 1961); 
Ratolístka (BB pro ml., 1961); Řecká sonatina (BB 
1962); Modrý oblázek (BB pro ml., 1962); Ryby, ryb
ky, rybičky (BB pro ml., 1963); Malá říkadla (BB pro 
ml., 1963); Divertimento a kantiléna (BB 1964); Polní 
růžičky (BB pro ml., 1966); — posmrtně: Sluneční 
kámen (BB 1969). — Překlady: B. Rongen: Noc 
všech nocí (1951). — Výbory: S uzlíčkem stříbra 
(1947, usp. autor); Básně (1953, usp. A. M. Píša); Ly
rika (1957, usp. autor); Verše (1960, usp. autor); Bás
ně (1968, usp. autor); Pramen pod hvězdami (1975, 
usp. J. Nejedlá). — Souborné vydání: Básně dětem 
(Albatros, 1971, 3 sv.). —, Ostatní práce: Švédsky na 
cesty (1939). ■ USPOŘÁDAL: Básnický almanach 
1958 (1959). ■ REDIGOVAL sborník: Věrnému vo
jáku Jonášovi (1928, s A. Rážem a F. Hanylem). ■

LITERATURA: P. Fraenkl: Tichý básník (ref. Bílý 
kruh), Nová svoboda 24. 12. 1924; F. Götz: Čistá ly
rika (ref. Na rozcestí), NO 31. 12. 1927; B. Novák: 
ref. Větrná růžice, Lumír 1930/31; V. Hrbek (Z. Ka- 
lista): ref. Na houslích jara, podzimu..., Lumír 
1932/33; B. Slavík: ref. Věčná země, LidN 30. 10. 
1939; ■ ref. Dým k hvězdám: J. Heyduk, LidN 13. 1. 
1941; B. Polán, KM 1941 ■;■ ref. S uzlíčkem stříbra:
A. M. P. (Píša), Kytice 1947; J. Pistorius, KM 1947 ■; 
g. f. (G. Franci): ref. Milostný nápěv, Lid. demokracie 
14. 7. 1951; V. Vrabec: ref. Krásná láska, Svob. slovo 
27. 1. 1953; A. Jelínek, M. Schulz: Básnický profil F.
B. , NŽ 1953; J. Janů: Dvě knížky dětské poezie (ref. 
Zlatý déšť), NŽ 1955; V. Dostál: ref. Večer u studny, 
Slov, pohfady 1956; A. M. Píša in F. B.: Lyrika 
(1957); M. Blahynka: ref. Lyrika, HD 1957; J. Opelík: 
Lyrika z konce roku (ref. Prsten na cestu), HD 1958; 
M. Petříček in F. B.: Verše (1960); B. Polán: Básnické 
knížky tří loňských jubilantů, Plamen 1961; Z. K. 
Slabý: Od veršů k poezii (ref. Naše a vaše), Plamen 
1961; Z. Rejdák: Dětství mně vždy zůstane sudidlem 
(o poezii pro děti), Zlatý máj 1961; eš (M. Bureš): ref. 
Přijďte k nám, muzikanti, Svob. slovo 10. 8. 1961; M. 
Vacík: ref. Moře, RP 7. 3. 1962; B. Polán: O novou 
tvář dětské poezie (ref. Ratolístka), Zlatý máj 1962; 
J. U. (Urbánková): Očima přítele (ref. Řecká sonati
na), Tvorba 1962; -mat- (R. Matys): Příležitost dělá 
verše (ref. Divertimento a kantiléna), Tvář 1964; V. 
Frýbová: Má řemeslo zlaté dno (ref. Polní růžičky), 
Zlatý máj 1966; M. Petříček in F. B.: Básně (1968); V. 
Závada: Rozloučení s F. B., Impuls 1968 → Krajina 
a lidé mého srdce (1975); M. Blahynka: B. kantiléna, 
Lit. měsíčník 1974, č. 5 + Zvony F. B., Tvorba 1975, 

č. 25; J. Peterka: Marginálie k lyrice F. B., ČLit 1975; 
L. Vaculík:... po kapsách bílo od motýlů, Zlatý máj 
1975; M. Kúnová: Básník věčně živý, Tribuna 1976, 
č. 2.

Pb

Josef Braun
* 11. 7. 1864 Kutná Hora
† 28. 8. 1891 Kutná Hora

Prozaik, autor historických obrázků z Kutnohorska.

Podepisoval se též Braun Kutnohorský. Byl 
synem pekaře. Vystudoval 5 tříd reálky a uči
telský ústav v Kutné Hoře (mat 1883). Stal se 
učitelem na škole spolku Komenský ve Vídni 
(1883--86), kde si přivydělával i žurnalistikou 
(psal podle pokynů G. Eima články do Národ
ních listů aj.). Působením profesorů A. Rybičky 
a F. Menčíka věnoval se studiu archívních pra
menů. Aby se vyhnul vojenské službě, odešel 
do Čech a 1886 — 87 učil na veřejné škole 
v Buštěhradě, od 1888 v Praze na Smíchově. 
Jako špatně placený podučitel (učitelské 
zkoušky složil 1890) si přivydělával horečnou 
literární prací; z přepracování onemocněl, léčil 
se od léta 1890 v Rožnově p< Radhoštěm, 
v klášteře milosrdných sester v Gorici (1891) 
a v Lázních Görbersdorf v tehdejším pruském 
Slezsku. Potom žil krátce v Kutné Hoře, kde 
zemřel na tuberkulózu.

Vedle několika básní otištěných časopisecky 
a veršovaného Proslovu na oslavu otevření 
Národního divadla v Praze napsal řadu senti
mentálních historických povídek, situovaných 
do Kutné Hory a okolí v době husitské (Kut
nohorský kat) a pobělohorské (Z těžkých ho
din). Vlastenecká a mravní tendence, která je 
ve všech B. pracích patrna, vystupuje výrazně 
v prózách pro mládež (V cizím poručenství, 
Hořanští synové). Vzorem B. historických 
obrázků byly povídky V. Beneše Třebízského, 
jehož sebrané spisy a životopis také vydal. 
Svůj pozdější záměr psát tak, aby na čtenáře 
působil zejména silou historické skutečnosti, 
jak to nalézal u Á. Jiráska a Z. Wintra, už ne
dokázal realizovat.
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PŘÍSPĚVKY in: Biblí k svobodě (1883); Čes. rodina 
(od 1883); Horník (od 1881); Jarý věk (od 1883); Kut
nohorské listy (od 1881); Květy (od 1884); Máj 
(1904); Nár. listy (od 1882); Nový kalendář učitelský; 
Ottův Velký slovanský kalendář; Pečírkův kalendář; 
Ruch (od 1883); Světozor (od 1884); Vesna (od 
1884); Zlatá Praha (od 1884). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Nad ruinou trofeje (P 1881, 
podp. Braun Kutnohorský); Kutnohorský kat (P 
1882); Proslov na oslavu otevření Národního divad
la v Praze (B 1883); Čtvero obrázků starohorských 
(PP 1885); Pro Bibli kralickou (P 1886); Z pamětí 
krevních písařů (P 1886); V poddanství vladyckém 
(P 1887); Z těžkých hodin (PP 1888); Paměti krev
ních písařů (PP 1888); Obrázky starohorské (PP 
1888); Paní Sibyla (P 1889); O pravém zlatě (P, New 
York 1889); Václav Beneš Třebízský (životopis,
1890) ; Zašlými věky (P 1890); Chudý bohatec (P
1891) ; Mezi vyhnanci (P 1891); — posmrtně: Hořan- 
ští synové (P pro ml., 1893); Z dob poddanství (PP 
1893); Ze zlých i dobrých časů (PP 1893); Boha 
i vlast (P 1894); Dvě historické povídky (1894; 
O pravém zlatě, Krvavá očista); Vítův robenec (P 
pro ml., 1894); V cizím poručenství (P pro ml., 1913). 
— Souborná vydání: Sebrané spisy J. B. (nakl. F. Ši- 
máček, 1884—89, 5 sv.); Sebrané spisy J. B. (nakl. J. 
Svátek, 1923-29, 7 sv.). I USPOŘÁDAL: Václava 
Beneše Třebízského Spisy sebrané (1884—89, 15 
sv.). ■

LITERATURA: J. Kuba: J. B. jako kreslíř, sb. 
Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti Umělecké 
besedy 1863—1893 (1893); F. X. Salda: ref. Mezi vy
hnanci, Lit. listy 1892 → KP 1 (1949); J. Šimek: K ži
votopisu J. B., CMF 1918; F. V. Suk: Čtyřicáté výročí 
J. B., Naše kniha 1931; M. Hýsek in Ztrhané struny 
zvuk (1940); J. Drmolová: Cesty J. B. k tvorbě pro 
mládež, SPI Olomouc, Jazyk a literatura, 1965.

dh

Jiří Brdečka
* 24. 12. 1917 Hranice na Moravě
† 2. 6. 1982 Praha

Filmový scenárista a režisér, prozaik, filmový kritik, 
novinář.

Pocházel z učitelské rodiny, otec Otakar B. 
(1881 — 1930) měl literární sklony (pod pseud. 
Alfa vydal 1922 zbeletrizované zápisky o ro
dinném životě Doma). Po maturitě na reál. 

gymnáziu v Hranicích (1936) začal B. studovat 
v Praze na filoz. fakultě, a to nejdříve češtinu 
a filozofii, později dějiny umění a estetiku. Po 
uzavření vysokých škol (1939) byl administra
tivním úředníkem v Městském muzeu v Praze, 
od června 1941 do konce 1942 tiskovým refe
rentem Lucerna-filmu, poté pracoval v atelié
rech kresleného filmu Prag-film, od poloviny 
1944 Nacional-film. V červnu 1945 se stal re
daktorem Lidových novin, kde měl na starosti 
filmový referát. Od dubna 1949 byl zaměstnán 
v Čs. státním filmu jako scenárista, dramaturg 
a režisér.

Vlastním polem B. talentu je satira a inte
lektuální humor, těžiště jeho umělecké činnos
ti tkví ve filmové tvorbě. Podle vlastních scé
nářů natočil kreslené filmy Vzducholoď a lás
ka, Špatně namalovaná slepice a Slávce M, ja
ko scenárista kreslených filmů spolupracoval 
s J. Trnkou (Dárek, Pérák a SS, Císařův slavík,' 
Árie prérie, Sen noci svatojanské aj.), M. Ma
kovcem a E. Hofmanem (Andělský kabát), B. 
Pojarem (O skleničku víc), M. Makovcem 
(Ztracená-varta), jako scenárista hraných filmů 
se podílel na filmech Kavárna na hlavní třídě, 
Severní přístav, Byl jednou jeden král, Vlčí já
ma, Až přijde kocour, Limonádový Joe, Císa
řův pekař a pekařův císař (s J. Werichem), 
Adéla ještě nevečeřela. Jako prozaika lákalo 
B. především prostředí Divokého západu; toto 
téma zpracovával jednak formou literární sati
ry a parodie (Limonádový Joe), jednak kombi
nací beletrie s literaturou faktu (Kolty bez po
zlátka). Ve svazku Faunovo značně pokročilé 
odpoledne jsou zastoupeny povídky různého 
zaměření (satira, absurdní humor, lyrická 
i psychologická próza) a z různých etap auto
rova vývoje.

PSEUDONYM: Jiří Tulešický. (Údaje, že Brdečka 
je pseudonym za vl. jm. Brnečka, jsou mylné.) I 
PŘÍSPĚVKY in: Ahoj (od 1939; t. r. cyklus povídek 
Limonádový Joe); Divadlo (1965); Eva (od 1939); 
Lid. noviny (od 1939); Lit. noviny; Svob. noviny (od 
1946). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Okouzlená (R 1943, 
pseud. Jiří Tulešický; podle filmu rež. O. Vávry na 
námět F. Götze); Kouzelník Žito (scénář, 1946); Li
monádový Joe (R 1946); Kolty bez pozlátka (litera
tura faktu, 1956); Limonádový Joe (D 1956, prem. 
1955); Král a jeho Žito (D pro ml., 1964, hráno též 
s tit. O kouzelníku Žitovi); Faunovo značně pokroči
lé odpoledne (PP 1966). ■ SCÉNICKY: Hra: Limo
nádový Joe (1944, podle první, povídkové verze). ■

LITERATURA: E. Vojnar: Oficielní avantgarda
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(ref. inscenace Limonádový Joe v divadle Větrník 
1944), Řád 1944, s. 320; ■ ref. Limonádový Joe, ro
mán: -ě-, RP 25. 12. 1946; V. Vévoda, Lid. demokra
cie 8. 1. 1947; F. H. (Hampl), Práce 23. 3. 1947;
ref. Limonádový Joe, insc.: B. Jedlička, Svoboda 
1955, č. 10; K. Nešvera, Mladá fronta 12.3.1955 ■; J. 
Polišenský in J. B.: Kolty bez pozlátka (1956); ■ ref. 
Kolty bez pozlátka: M. Hájková, LitN 1956, č. 54; V. 
Lacina, Mladá fronta 19. 8. 1956 ■; J. Boček: J. B., 
Film a doba 1965; I. Fencl: Erotomani, diblíci a ostří 
hoši (ref. Faunovo značně pokročilé odpoledne), 
Plamen 1966, č. 12; M. Česal: Putování za loutkovou 
hrou (ref. O kouzelníku Žitovi), Zlatý máj 1966; (ok): 
B. šedesátka, Lid. demokracie 23. 12. 1977; M. Fedaš: 
Neuskutečněný rozhovor s J. B., Film a doba 1982, s. 
506.

et, sv

Artur Breiský
* 14. 5. 1885 Roudnice nad Labem
† 10. 7. 1910 New York (USA)

Prozaik, esejista a překladatel francouzské a anglic
ké dekadentní literatury; výrazný představitel české 
dekadence.

Pocházel z rodiny usedlé ve Slaném. Studoval 
na reálce v Lounech, kde byl jeho učitelem 
francouzštiny J. Vodák. Od maturity (1903) od
stoupil a stal se 1904 celním úředníkem v Tep
licích a v Děčíně. Soudobé anarchistické deka
dentní postoje, kterými provokoval již za stu
dentských let, realizoval v té době v rozsáhlé 
mystifikaci — vystupoval při návštěvách Pra
hy a Drážďan jako aristokratický soukromník 
zabývající se uměním. Nákladný život ho při
vedl do těžké situace, kterou 1910 rozřešil ná
hlým odjezdem do Ameriky. Představy, které 
měl o americkém pobytu, se však neuskutečni
ly; nedostatek peněz ho přinutil přijmout mís
to zřízence v nemocnici, kde brzy nato přišel 
o život při obsluze výtahu. Okolnosti jeho 
smrti způsobily, že byla považována za další 
B. mystifikaci, která mu měla umožnit nový ži
vot a literární práci (ještě v 60. letech z toho 
těžila nedoložená senzační domněnka o B. to
tožnosti s B. Travenem).

V svých esejích se B. snaží v imaginárních 
portrétech ukázat tragické a negativní rysy ně
kterých velkých postav historie a kultury (Ti- 
berius, Nero, Byron, Watteau, Baudelaire, Wil- 
de) jako aristokratické, okolím naprosto nepo
chopené gesto. Tyto práce stejně jako ostatní 
B. prózy, úvodní studie k cizím překladům (H. 
G. Rebeli, Barbey ďAurevilly, H. de Balzac) 
i volba autorů k překladům vlastním jsou vý
razem i součástí B. životní autostylizace. V po
lemice s historickou skutečností se B. uchyluje 
k psychologické motivaci lidských činů, kterou 
opírá o fiktivní zpovědi a korespondenci.

PŘÍSPĚVKY in: Moderní revue (od 1907); Přehled 
(od 1904); Rozhledy (od 1904); Stráž na Oharce. 8 
KNIŽNÉ. Beletrie: Triumf zla (EE 1910); — posmrt
ně: Dvě novely (1927); Střepy zrcadel (PP 1928). — 
Překlady: A. Samain: Xanthis, Hyalis, Rověr a Angi- 
sěle (1906); J. G. Hunecker: Vizionáři (1906); R. L. 
Stevenson: Klub sebevrahů (1909, s vlastními podvr
ženými prózami Báseň v próze a Zpověď grafoma- 
nova). I

LITERATURA: J. Podroužek: Fragment zastře
ného osudu (1945, s dosl. V. Jiráta → Duch a tvar, 
1967). ■ ■ ref. Triumf zla: J. Reichmann, Novina 
1909/10; R. (V. Červinka): Z literárního trhu, Zlatá 
Praha 1910; J. Bartoš, Nár. obzor 7. 5. 1910 ■;■ ne
krology: J. Bartoš, Nár. obzor 3. 9.1910; K. H. Hilar, 
Moderní revue 1909/10 ■; K. H. Hilar in Odložené 
masky (1925); J. Karásek ze Lvovic in Tvůrcové 
a epigoni (1927) + Nové bibliofilské publikace, 
Rozpravy Aventina 1927/28; Emanuel z Lešehradu: 
A. B., Rozpravy Aventina 1929/30 + in Studie 
a vzpomínky (1935); ■ polemika: I. Růžička: Tráven 
demaskovaný, Kult, tvorba 23. 1. 1964; H. P. Toman: 
Nesdílím Růžičkův názor, Kult, tvorba 20. 2.1964; L. 
Loubal: Tráven demaskovaný, tamtéž ■; D. Holub 
in A. B.: Triumf zla (1970); H. Pochobradská: A. B., 
Kult, měsíčník (Roudnice n. Labem) 1975, č. 7/8 a 9; 
P. H. Toman: Ještě jednou A. B. (též otisk dop. Z. 
Braunerové), Kult, měsíčník litoměřického okresu 
1976, č. 1 a 2.

dh
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BrejleJosef V. Breišl
* 27. 5. 1814 Kladno
† 11. 10. 1889 Stará Boleslav

Předbřeznový lyrický básník.

Psán též Breischl, Breischel. Na kněze byl vy
svěcen 23.12.1837. Jako kaplan působil v Kle- 
canech a Plaňanech, byl katechetou a ředite
lem hlavní školy v Kolíně, od 1849 děkanem 
v Nových Benátkách, od 1869 kanovníkem ve 
Staré Boleslavi, od 1883 infulovaným děkanem 
staroboleslavské kapituly. Pohřben byl ve Sta
ré Boleslavi.

V předbřeznové době uveřejnil časopisecky 
malý počet básní (lyrika duchovní, ohlasová, 
příležitostná) a pojednání z církevních dějin; 
později nepublikoval.

PSEUDONYM: Josef Breischl Kladenský. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Časopis pro katolické duchovenstvo 
(od 1835); Čes. včela (od 1841). ■ KORESPON
DENCE: K. A. Vinařického Korespondence a spisy 
pamětní 4 (Vinařickému z 1860; 1925, ed. J. Šafrá
nek).

mo

Brejle
1849, 1861—62

Satirický a humoristický časopis.

Redaktor a vydavatel: B. Moser, Praha. — Periodici
ta: Od 18. 2. do 28. 5. 1849 dvakrát týdně, celkem 27 
čísel o 4 str. — Od 3. 11. 1861 do 31. 12. 1862 jednou 
týdně (s přestávkou od 17. 8. do 28. 9. 1862, kdy byly 
B. mezi č. 42 a 43 úředně zastaveny), celkem 54 čísel 
o 4 str. (č. 46 o 8 str.).

B. jsou satirický časopis, který komentuje poli
tické události 1. pol. 1849 z pozice radikálního 
křídla. Název zvolen proto, že čtenář má mít 
v B. prostředek, pomocí něhož se může dobrat 
pravdivějšího pohledu na svět. Vtipy, satira 
a ostře ironické narážky se obracejí proti vlá
dě, činnosti kroměřížského sněmu, oktrojova- 

né ústavě, pověstným sedmašedesátníkům 
i proti mezinárodní reakci směřující k potlače
ní revoluce v Uhrách a v Itálii. Často se zde 
ironicky reaguje na zprávy Prager Zeitung.
V každém čísle je úvodní báseň na politické 
téma (často ve formě parafráze národní písně 
v havlíčkovském duchu), aspoň jeden kreslený 
vtip nebo ilustrace k próze nebo dramatické
mu výstupu a pravidelné rubriky Kleveta a 
Trnky s anekdotami, poznámkami, aforismy 
apod. Náplň časopisu je dílem redaktora a je
ho spolupracovníka JUDr. Václava Kremly 
(1810—64), příspěvky nejsou podepisovány. — 
9. 5. byl list úředně zastaven pro nesložení 
kauce, redakce se domáhala zrušení zákazu 
s odůvodněním, že jde o list satiricko-humoris- 
tický, který podle tiskového zákona kauci pla
tit nemusí (prohlášení redakce v č. 24). 12. 5. 
bylo povoleno vydávat B. jako časopis nepoli
tický; od té doby se zde uplatňuje více obecně 
lidská tematika, ale útoky na vládu, zejména 
pro omezování svobody, neustávají, takže 25. 
5. byly B. definitivně zastaveny. Nově založe
ný časopis Žihadlo zanikl po prvním čísle pro 
Moserovo uvěznění.

V obnovené verzi (od 1861) mají B. kreslené 
záhlaví s heslem „Smějme se jim!“ Navazují na 
B. z 1849 (přetiskují odtud i několik příspěv
ků), ale nemají již tak výrazný politicky radi
kální charakter. V politických záležitostech se 
soustřeďují na otázky národnostní a zejména 
se s ostrou ironií zabývají návrhem na autono
mii pohraničních německých území a obracejí 
se proti Krásovu Času. Je otiskováno více kre
seb a karikatur, přibylo také poezie. Jsou uve
řejňovány i básně, které se zabývají literární
mi a žurnalistickými spory. Téměř v každém 
čísle je pod názvem Klepy volné pokračování 
fiktivního rozhovoru alegorických postav, kte
ré vyjadřují názory Němců a jejich posluho
vačů na aktuální události, pravidelná je i rubri
ka Všehochuť s anekdotami, ironickými ko
mentáři apod., týkajícími se jak témat politic
kých, tak obecně lidských. V č. 35 je přetištěn 
Havlíčkův Berycht na Krajzamt. Těžká choro
ba bránila Moserovi více se časopisu věnovat; 
to se projevilo v méně pravidelném vycházení 
a v rozšíření okruhu přispěvatelů (zejména au
torů básní); mnozí psali pod šiframi nebo ano
nymně, přispěvatelem byl snad i J. Neruda.
V posledním pololetí 1862 časopis nejvíce na
plňovali prozaickými, někdy i básnickými pra
cemi Jos. V. Vrchlický (pseudonym J. V. Jelín-
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ka) a B. Břečka Kolínský (asi pseudonym). — 
Redakce směřovala k politickému časopisu 
(oznámení v č. 21 z března 1862 o připravova
né změně časopisu literárního na politický). 
Od dubna 1862 je ráz časopisu vskutku politic
ky vyhraněný a ostřejší. To vedlo ke konfliktu 
s úřady, B. v srpnu a v září nevyšly, pro útoky 
na vládu byly několikrát cenzurovány (č. 50, 
51) a nakonec vůbec přestaly vycházet. Místo 
nich vycházel 1863 Šotek, 1864 Šotek a Poli
tické brejle. Oba časopisy zanikly smrtí B. Mo- 
sera († 21. 2. 1864).

LITERATURA: J. Neruda: Bedřich Moser, Humo
rist. listy 30. 5. 1850 → Podobizny 4 (1957) 4- Be
dřich Moser, Hlas 24. 2. 1864 4- Václav Kremla, 
Hlas 24. 4. 1864, obojí → Literatura 1 (1957); F. 
Strejček in Humorem k zdraví a síle národa (1936) 
4- Humoristické časopisy let čtyřicátých a padesá
tých, Z doby B. Němcové, ročenka Chudým dětem 
(1941); H. Hrzalová: Rozmach českého novinářství 
v 1. 1848—49 a jeho význam pro vývoj české litera
tury, ČLit 1957.

ks

Alfons Breska
* 13. 7. 1873 Kladno
† 26. 9. 1946 Praha

Básník blízký Moderní revui a překladatel. Podílel 
se na dobové vlně novoromantismu z počátku 20. 
století.

Vystudoval nižší gymnázium v Praze, kde pak 
1889 vstoupil do poštovní služby; delší dobu 
působil zejm. na žižkovské poště a na ředitel
ství pošt v Jindřišské ul. (zde 1920 jmenován 
pokladníkem); do důchodu odešel 1925. Před 
první světovou válkou pracoval jako knihov
ník Umělecké besedy. Byl členem Balzacovy 
společnosti v Paříži, členem a funkcionářem 
Literárního odboru Umělecké besedy, Kruhu 
českých spisovatelů a Spolku českých spisova
telů Máj (od 1913 člen výboru). Jeho manželka 
Beatrice B., roz. Mařáková (1883—1960), otis
kovala časopisecky básně, publikovala sbírku 
Opojené srdce (1911) a překládala z francouz

štiny; 1933 vydala knížku In memoriam Roma
na Tůmy.

Literární dílo A. B. je projevem dobové no- 
voromantické vlny, příznačné pro autory ko
lem časopisu Moderní revue v prvních letech 
20. stol. Jeho poezie i jeho veršované drama
tické pokusy, tvarově navazující na poetiku 
školy J. Vrchlického, opakují pro novoroman- 
tismus typické snové a pohádkové motivy. 
V obrazovém repertoáru se vrací autorská sty
lizace „rytíře chiméry“, bludného prince, marně 
na světě hledajícího ztělesnění svých snů, 
a představa křehké, nedostižné a v rukou člo
věka hynoucí krásy, kterou si autor ve své bás
nické prvotině ztotožnil s poetickým ideálem 
Kvapilovy Princezny Pampelišky. Monotónní, 
sladce teskná náladovost, spojující ozvuky 
francouzského symbolismu (Verlaine) s ovz
duším Zeyerových obnovených obrazů a s re
miniscencemi na motivy Vrchlického, charak
terizuje i další B. sbírky. V próze vystupuje B. 
jako epigon J. Karáska, navazující na jeho sy- 
žety okultních lásek a tajuplných mystických 
spojení, situované do výlučného prostředí aris
tokratické staré Prahy (Eurydiké). — Podnět
nější než původní beletrie byla B. rozsáhlá 
a soustavná činnost překladatelská; zejm. 
z německé a francouzské literatury (překládal 
i z italštiny a ojediněle ze španělštiny) přetlu
močil B. řadu stěžejních klasických i soudo
bých děl (často je doprovázel informativními 
úvody). V 30. letech dosáhly ohlasu jeho bá
snické antologie z veršů německé romantiky 
(Modrá květina) a z japonské poezie 17. a 18. 
stol. (Mléčná dráha). Kromě knižně publikova
ných překladů přeložil B. (od 1911, zejm. ve 
20. letech) řadu divadelních her pro potřeby 
repertoáru Vinohradského, Švandova a Sta
vovského divadla v Praze a Městského divad
la v Plzni. — Do literárních časopisů (zejm. 
Lumíra a Zvonu) psal i divadelní, literární 
a výtvarné referáty.

PSEUDONYM: Otto Elexhauser. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Archív literární (1922); Cesta (od 1924); Čes. re
vue (od 1900); Hlas národa (od 1908); Hlídka literár
ní (od 1895); Květy (od 1910); Lumír (od 1898); sb. 
Lyrická prémie spolku Máj na rok 1910; Máj (od 
1903); Moderní revue (od 1895); Moderní život (od 
1903); Niva (od 1892); Osvěta (od 1909); Rozhledy 
(od 1896); Světozor (od 1914); Topičův sborník (od 
1925); Vesna (od 1893)j Zlatá Praha (od 1899); Zvon 
(od 1900). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: V zajetí trpaslíků 
(BB 1900, rozšiř, vyd. 1932 s tit. Rytíř chiméry); Hla-
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sy v bouři (D 1900); Zlaté stíny (BB 1903); Eurydiké 
(P 1915, změn. vyd. 1920); Dvojí království (BB 
1925); Paříž (FF 1926); Divoká labuť (B 1927); Na
poleon (B 1934); Zrcadlení (BB 1938). — Překlady: 
S. Przybyszewski: Přes palubu (1905); Novalis: Saj- 
ští učedníci (1911) -I- Novalis (výbor, 1934); G. Ro- 
denbach: Strom (1911) 4- Říše ticha (1948); F. von 
Hebbel: Rubín (1911); F. Nietzsche: Soumrak model 
(1913); Moderní lyrika německá (výbor, 1913, s jiný
mi); G. E. Lessing: Z Hamburské dramaturgie 
(1913); W. Hauff: Othello (1916); M. Dauthendey: 
Lingam. Dvanáct asijských novel (1919); H. de Bal- 
zac: Stará panna (1920) 4- Kabinet starožitností 
(1922) 4- Mládenecká domácnost (1925) 4- Merca- 
det (1925) 4- Modesta Mignonová (1926) 4- Albert 
Savanne (1927) 4- Opuštěná žena. Petr Grasson 
(1927) 4- Prokleté dítě (1930); G. Devore: Obětova
ná (1921); H. von Hoffmannsthal: Legenda o Josefo
vi (1922) + Dobrodruh a zpěvačka aneb Dary živo
ta (1930); C. Gozzi: Turandot (1924); J. W. Goethe: 
Utrpení mladého Werthera (1925); A. R. Lesage: 
Turcaret (1925); E. Keyserling: Večerní domy (1926); 
P. Mérimée: Tři novely (1926); H. Béraud: Les obě
šeného templáře (1928); E. Zola: Jak se lidé žení 
(1929) 4- Paní Sourdinová (1930); W. Seidel: Anast- 
hese a netvor Richard Wagner (1930); Modrá květi
na (antologie něm. poezie, 1935); Mléčná dráha (an
tologie japonské poezie, 1937). ■ SCÉNICKY. Pře
klady: P. Heyse: Dcera královny Semiramidy (1911);
A. Savoir: Osmá žena Modrovousova (1921) 4- Hra 
o vše (1923) 4- Osmá a první (1928); Aristofanes: 
Lysistrata (1923); P. Calderón de la Barca: Veřejné 
tajemství (1926); C. Gozzi: Rozmary lásky (1926). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL výbory poezie: Novalis 
(1934); Modrá květina (1935); Mléčná dráha (1937); 
(vše viz též odd. Překlady). I REDIGOVAL: Diva
delní věstník Máje (1913—21); knižnice: Runy 
(1920—21, okultní a mystické romány), Opál 
(1926—28). ■

LITERATURA: ■ ref. V zajetí trpaslíků: E. z Le- 
šehradu, Obzor literární a umělecký 1900, s. 31; an.: 
Čes. revue 1900, s. 1 012; O. S., Zlatá Praha 
1899/1900; an. (A. Procházka), Moderní revue sv. 11, 
1899/1900; jv (J. Vodák), Besedy Času 1900, s. 74; 
Amicus, Zvon 1900/01, ■;■ ref. Hlasy v bouři: L., 
Zvon 1900/01; O. Šimek, Lumír 1901/02 ■;■ ref. 
Zlaté stíny: V. Č. (Červinka), Zlatá Praha 1902/03; K. 
Z. Klíma, LidN 19. 2. 1904 ■;■ ref. Eurydiké: Kaz. 
(F. S. Procházka), Zvon 1914/15; K. Sezima, Lumír 
1916, s. 168 ■; an.: Kladenský rodák, spisovatel A.
B. ..., Zvon 1922/23; ■ ref. Dvojí království: -pa- (F. 
S. Procházka), Zvon 1925/26; V. Brtník, Venkov 14. 
1. 1926; A. N. (Novák), Lumír 1926/27 ■;■ k šedesá
tinám: -ne (A. Novák): A. B., LidN 13. 7. 1933; V. H. 
(Z. Kalista): A. B., Lumír 1932/33 ■;■ ref. Modrá 
květina: V. Hrbek (Z. Kalista): Poznámky o nových 
básnických překladech, Lumír 1935/36; V. Jirát, 
ČMF 1937/38 ■; V. H. (Z. Kalista): ref. Napoleon, 

Lumír 1936/37; ■ ref. Mléčná dráha: K. Bednář, 
Rozhledy 1937; K. P. (Polák), PL 18. 3. 1938 ■; Hor.: 
Zemřel A. B., Svob. noviny 27. 9. 1946.

II

Beatrice Bresková viz in Alfons Breska

Bedřich Bridel
*1619 Vysoké Mýto
† 15. 10. 1680 Kutná Hora

Katolický kněz, misionář, profesor rétoriky a poeti
ky, básník a překladatel, vrcholný zjev české barok
ní meditativní literatury.

Psal se též Fridrich B., Bridelius, Brydelius. Po
cházel z rodiny radního písaře Václava B. V 18 
letech vstoupil do jezuitského řádu, sedm let 
studoval teologii (spolu s B. Balbínem). Po vy
svěcení na kněze působil 4 roky jako profesor 
rétoriky a poetiky na řádových ústavech. 
1656—60 vedl jako správce jezuitskou tiskár
nu v pražském Klementinu. Přitom se věnoval 
horlivě i činnosti kazatelské a misijní (hlavně 
na Boleslavsku, Čáslavsku, Hradecku, Chru- 
dimsku); misionářství se výlučně věnoval po 
odchodu z Klementina. Pro tuto činnost, kte
rou celkem vykonával 24 let, připravil různé 
pastorační spisy, původní i přeložené (překla
dy někdy upravoval); výběr spisů k překladu 
svědčí o B. evropském rozhledu (překládal 
z M. Caussina, J. Nadásiho, J. Kedda aj.). Když 
1680 vypukl v Kutné Hoře mor, B. se tam vy
dal ošetřovat nemocné, nakazil se a zemřel 
ještě téhož roku spolu s dalšími třemi řádový
mi bratry. 1701 jim byl postaven mramorový 
pomník do zdi Dušičkové kaple v Kutné Hoře.

Pokud víme, je s B. jménem spjato 28 děl, 
z toho původních (podle dobových požadavků
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na originalitu) je známo zatím 9 spisů rozma
nitého obsahu a žánru (legendy, písně, básně 
filozoficko-meditativní, katechetická díla). B. 
přední místo v české poezii zajistily především 
skladby ze souboru Jesličky (1658), dále Stůl 
Páně (1659), Život sv. Ivana {1656, rozšiř, úpra
va 1657) a hlavně meditativní báseň Co Bůh? 
Člověk?(1659). V překladech uváděl B. cizí dí
la do souladu s českou literární tradicí a hlav
ně je přizpůsoboval širokému publiku, pro něž 
tvořil především. Jeho výraz je konkrétní, svě
ží (najdeme i styčné body s lidovou poezií), vy
nalézavý co do metafor, oxymor, epitet a při
rovnání, slovník bohatý. B. dovede také ne
otřele využívat zvukových kvalit jazyka. Je 
dobrým básníkem i filologem zároveň.

KNIŽNĚ: Vita sancti Ivani... (1656); Život sv. Iva
na... (1656, rozšiř, vyd. 1657) Jesličky... (1658); Stůl 
Páně... (1659); Co Bůh? Člověk? (1659, s přídavky: 
Hodinky o sv. arciotci Ignaciovi, Rozjímání sv. Igna- 
cia, Hodinky o sv. Františku Xav., modlitby, písně 
Milovati, živu býti a Když měl do Japonu jeti); Sláva 
svatoprokopská... (1662); Trýlistek jarní... (1662); 
Příprava k výborné smrti... (1680); Křesťanské uče
ní veršemi vyložené... (1681 —84; u Katechizmu ka
tolického). — (Překlady, úpravy, kompilace:) Zlatý 
klenot... (1656); Zpráva o velikém triumfu ku pocti
vosti sv. Františka Xav. (1658); Sv. František Xav. 
z T. J.... (1659); Studně zdravohojitedlná sv. Vácsla- 
va... (1659); Všeho světa vojna... (1660); Pátek, 
rok ukřižovaného Boha Ježíše... (1660); Den křes
ťanský ... (1660); Rok mariánský... (1661); Hodinky 
zlaté... (1661); Den křesťanský... (1662); J. Kedd: 
Hortus Gethsemani... (1662); De sancto Liborio... 
(před 1669); Svatá jednomyslnost... (1671); Kate- 
chizmus... (1672); Ustavičný kříž... (1674); Rok ne
beský ... (1674); Zástupce duší... (1674); Všeho svě
ta vojna... (1675); Katechizmus katolický 
(1681—84); Duše v očistci... (1694). ■ EDICE: Roz
jímání o nebi v noci na jitřní Božího narození (Olo
mouc 1931, ed. J. Vašica); Píseň svátého Prokopa 
kněžstvu (Olomouc 1932, ed. J. Vašica); Slavíček vá
noční (1933, ed. V. Bitnar); Co Bůh? Člověk? (Pře
rov 1934, ed. J. Vašica); Život svátého Ivana, prvního 
v Čechách poustevníka a vyznávače (1936, ed. J. Va
šica); Křesťanské učení veršemi vyložené (Hlučín 
1938, ed. J. Vašica). — Ukázky in:]. Jireček: Idylická 
skládaní ze 17. věku, Osvěta 1881; V. Bitnar: Zrození 
barokového básníka (1940); Z. Kalista: České baro
ko (1941); M. Kopecký, J. Novák: Kapka rosy tekou
cí (Brno 1968); Z. Tichá: Růže, kterouž smrt zavřela 
(1970). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 338-47; in A. 
Škarka: Fridrich B. nový a neznámý (1969). I LITE
RATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875) 4- Idylická 
skládaní ze 17. věku, Osvěta 1881; J. Vašica in O čes

kém baroku slovesném (1932); F. X. Salda: O literár
ním baroku cizím i domácím, ŠZáp 1935/36 → Stu
die literárně historické a kritické (1937); J. Vašica in 
České iiteřární baroko (1938); V. Bitnar in Postavy 
a problémy českého baroku literárního (1939); A. 
Škarka: Fridrich B. nový a neznámý, AUC Praha 
1968 (1969); in sb. O barokní kultuře (Brno 1968); Z. 
Tichá: „Barokní gotika“ a „barokní gotik““B., Časopis 
Mor. muzea, Vědy společenské 2, 1968/69 4- in Rů
že, kterouž smrt zavřela (1970) 4- Příspěvek k po
znání specifičnosti české umělé poezie barokní, Lite
rárněvědné studie UJEP Brno (1972); J. Lehár: Bri- 
deliana 1, Studia Comeniana et historica, Musaeum 
Comenii Hunno Brodense 2,1972; Z. Tichá in Česká 
poezie 17. a 18. století (1974).

zdt

Brikcí z Licka
* kolem 1488 Kouřim
† 16. 11, 1543

Právník, měšťanský politik a právnický spisovatel.

Vystudoval na pražské univerzitě (1508 baka
lářem a 1513 mistrem). Po kratším působení 
na artistické fakultě byl 1516 načas novoměst
ským radním písařem, ale téhož roku se po vý
hodném sňatku úřadu vzdal. Po spojení praž
ských měst byl od 1518 členem městské rady 
jako zástupce Nového Města. Účastnil se za 
pražskou obec zemských sněmů a byl pověřo
ván správními a politickými úkoly (1520 
správce zemských financí, 1521 účastník tažení 
proti Turkům, od 1523 člen komise pro 
nápravu zemského zřízení). Jako straník J. 
Hlavsy z Liboslavě byl v srpnu 1524 purkmi
strem spojených obcí pražských, po převratu 
J. Paška z Vratu byl vězněn a v únoru 1525 vy
povězen. Usadil se jako řečník při soudech 
v Kutné Hoře, od 1529 tam byl jedním z měst
ských písařů. 1529 získal erb a přídomek. 1531 
vstoupil do královských služeb jako písař 
hejtmanského soudu a přesídlil znovu do Pra
hy, kde získal na Starém Městě 1536 měšťan
ské právo. 1536 byl písařem komorního soudu.

Od doby působení v Kutné Hoře pracoval 
na sbírce městských práv, vycházející z tzv.
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brněnsko-jihlavského práva; hodlal tím sjed
notit právní praxi ve městech a zvýšit v nich 
královskou pravomoc. Dílo nebylo městy při
jato jako závazný právní dokument, nýbrž jen 
jako „pomocná kniha". Byl v přátelských vzta
zích s V. Hájkem z Libočan a P. Bydžovským 
-Smetanou a literárně s nimi spolupracoval.

KNIŽNĚ: Titulové stavu duchovního a světského 
(1534); Práva městská (Litomyšl 1536); Naučení mu- 
drcuov o spravování a soudech lidskéjch (1540); Re- 
gule, to jest řeholy obecné z latinských učiteluov 
práv vybrané, na česko přeložené z zpravení rozu
mu pro vyhledání rady a upřímné spravedlnosti, 
každému soudci náležité (1541). I VYDAL: Jan 
z Příbramě: Knihy o zarmúceních velikých církve 
svaté (1542, s P. Bydžovským-Smetanou). ■ EDICE: 
M. B. z L. Práva městská (1880, ed. J. a H. Jirečkové). 
■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 348-52, 3 482; in 
J. Hejnic: K latinské literární činnosti M. B. z L., 
Zprávy Jednoty klasických filologů 1967. I LITE
RATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); A. Rezek: 
Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů 
českých, ČČM 1878; J. Čelakovský: Příspěvky k ži
votopisu M. B. z L., ČČM 1880 4- 0 právech měst
ských M. B. z L. a o poměru jejich k starším sbírkám 
právním, Právník 1880; L. Klicman: Studie o Milíčo- 
vi z Kroměříže, LF 1890; J. V. Šimák: Drobné pří
spěvky, ČČM 1915; J. Janáček: Nově nalezený práv
ní sborník M. B. z L., ČsČH 1957; V. Husa: K nálezu 
právního sborníku M. B. z L., Zápisky katedry čs. dě
jin a archívního studia 1958; J. Hejnic: K latinské li
terární činnosti M. B. z L, Zprávy Jednoty klasic
kých filologů 1967; in Rukověť human. básnictví 
3 (1969); B. Ryba: K pramenům práv městských M. 
B. z L., sb. Strahovská knihovna 1973.

jk

Broj

asi pětinu až šestinu původního souboru. Dílo 
bylo tištěno kolem poloviny 16. stol.

V básních se prolínají po myšlenkové strán
ce i v uměleckém ztvárnění vlivy středověké 
milostné poezie a poezie už renesanční, najde
me tu i stopy milostné písně lidové. Stroficky 
jsou skladby dosti rozmanité, od celkem pravi
delné strofy až po složitou strofickou podobu, 
která je neobvyklá v české světské i duchovní 
poezii. Soubor nemusí být dílem jednoho au
tora, ale nejspíše jde o skladby českého půvo
du.

EDICE: M. Kopecký: Milostné básně ze 16. stol, 
a jiné nálezy v brněnské univerzitní knihovně, LF 
1961. — Ukázka in:]. Hrabák: Tisíc let české poezie 
1. Stará česká poezie (1974). I

LITERATURA: J. Hrabák in Smutní kavaleři 
o lásce (1968); Z. Tichá in Česká poezie 17. a 18. sto
letí (1974); viz též EDICE.

zdt

Ludmila Brodská viz Ludmila Grossman- 
nová-Brodská

Bohumil Brodský viz Bohumil Zahradník
Brodský

Brněnský zlomek milostných básní
Asi polovina 16. století Richard Broj
Soubor skladeb milostné lyriky, pravděpodobně 
českého původu.

Fragment tisku jedenácti neúplných básní, na
lezený 1961 ve Státní vědecké knihovně v Br
ně při převazbě starých knih. Skladby jsou čís
lovány 44—54. Dochovaných 291 veršů tvoří

* 23. 2. 1893 Praha
† 11. 4. 1954 Praha

Lyrický básník a povídkář.

VI. jm. Richard Fragner, bratr spisovatele Ben
jamina Kličky a architekta Jaroslava Fragnera
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Broj

(1898—1967). Otec byl lékárníkem, v domě se 
pod matčiným vedením scházel literární salón. 
Po maturitě na malostranském gymnáziu 
(1911) studoval B. na pražské filozof, fakultě 
farmacii a přírodní vědy. Za války byl odveden 
do zdravotnické služby v Praze, později 
v Salcburku, pro podezření z ilegální činnosti 
byl odsouzen a po omilostnění poslán na ital
skou frontu. Zde byl zraněn, superarbitrován, 
poslední dvě válečná léta opět studoval v Pra
ze. 1917 získal hodnost magistra farmacie 
a 1922 doktorát filozofie (prací O imperialinu, 
novém alkaloidu Fritillarie imperialis). Od 
1918 byl zaměstnán v otcově lékárně, kterou 
pak od otcovy smrti (1926) vedl. Po jejím zná
rodnění (1948) se živil příležitostnými pracemi 
za stále se zhoršující nemoci, kterou trpěl už 
od 30. let. Pohřben byl v Praze na Vinohra
dech.

Erotická láska je jednotícím tématem B. 
poezie i jeho drobných próz, založených na ly
rickém zážitku. Básně, jejichž volný verš je ne
sen řečnickým patosem, vycházejí z kritiky 
soudobé civilizace, a to nejvýrazněji ve sbírce 
Rozbité dopůldne, ovlivněné poetismem jak 
v exotických námětech, tak v typografickém 
novátorství. Proti degenerovanosti velkoměst
ského života a sociální nespravedlnosti vyzvě
dá B. život určovaný přírodou, jak se projevu
je především v citech a jednání ženy ovládané 
vášní.

PSEUDONYM: B. Orchis. ■ PŘÍSPĚVKY in:Cesta 
(od 1918); Host (od 1922); Kmen (od 1920); Lid. no
viny (od 1920); Lumír (od 1917); Moderní revue (od
1917) ; Osvěta (od 1916); Pramen (od 1920); Země 
(od 1919). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Ohnivá mračna (PP
1918) ; Podivné jitro (BB 1921); Neprodyšná noc (BB 
1926); Větrný mlýn (BB 1926); Rozbité dopůldne 
(BB 1935). ■

LITERATURA: ■ ref. Podivné jitro: A. M. PíŠa, 
Červen 1921; K. Č. (Čapek), LidN 22. 5.1921 ■ ;■ ref. 
Větrný mlýn: P. F. (Fraenkl), Rozpravy Aventina 
1926/27; A. N. (Novák), LidN 17. 4. 1927 ■;■ ref. 
Rozbité dopůldne: B. Václavek: Ze současné české 
lyriky, Index 1935; V. H. (Z. Kalista): Poznámky 
o mladé lyrice, Lumír 1935 ■.

Pb

Václav Brosius
* Horšovský Týn
† 27. 2. 1601 Jindřichův Hradec

Katolický kněz, pamfletik, polemik, překladatel ná
boženské literatury.

VI. jm. Brož, pseud. Vitolid Poskok. Studoval 
v pražské jezuitské koleji v Klementinu a do
sáhl hodnosti mistra teologie. V 80. letech 16. 
stol, působil jako kněz v Litomyšli, 1588 v So- 
botce, pak až do října 1591 byl děkanem v Li
tomyšli. Od 1594 až do smrti zastával úřad dě
kana v Jindřichově Hradci. Za jeho působení 
zde byla založena jezuitská kolej.

Od studentských dob se přátelil s jezuitou 
V. Šturmem a jako on se soustředil v literární 
činnosti především k útokům na jednotu bra
trskou. Vedl je často nevybíravě v pamfletech 
vycházejících převážně v Litomyšli. Ze strany 
bratrské odpovídaly na jeho a Šturmovy výpa
dy polemické spisy Silvia Uberina a B. se Štur
mem obvykle na tyto odpovědi replikovali 
dalším dílem. Na obranu Šturmovu v polemice 
o bratrském kancionálu vydal B. spis Koule 
Danielova... (1589). Z němčiny přeložil 
a upravil několik polemických spisů G. Sche- 
rera namířených proti reformním církvím.

KNIŽNĚ: Koule Danielova, kterouž podává draku 
pikhartskému... (Litomyšl 1589, pseud. Wytolid Po
skok); Vejstraha všem věrným Čechům... (Litomyšl 
1589); Šest duovoduov pěkných a krátkých... (Lito
myšl 1591); O přijímání svátosti těla a krve Páně ... 
(Litomyšl 1598); Ohlášení se proti pikhartskému ne
topýři (Litomyšl 1599). — (Překlady} G. Scherer: 
Chodcovský plášť pikhartského, luteriánského a ji
ných novotných sektářuov učení (b. m., 1588) + 
Křesťanská vojenská kázání k tomuto času válečné
mu proti Turku velmi příležitá... (Litomyšl 1596) + 
Jisté umění a zaklínání proti střílení, bodení,... proti 
pádu a zahynutí v boji... (Litomyšl 1596). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 302-1 306, 
15 354,15 354a, b, 15 364; T. Kalina: Václav Brož, sb. 
Od pravěku k dnešku 1 (1930). I LITERATURA: J. 
Jireček: Kancionál bratrský, ČČM 1862 + Rukověť 
1,2 (1875,1876); V. Roudnický: Václav Šturm a čeští 
bratři, Sb. Historického kroužku 1897; A. Truhlář: 
Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů 
Českých a k starší české bibliografii, ČČM 1913; T. 
Kalina: Václav Brož, sb. Od pravěku k dnešku

Zdeněk Broman viz František Tichý
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Brouk

1 (1930); A. Škarka: „Pikhartský netopýr“ Brosiova 
Ohlášení a jeho anonymní polemika, ČMM 1931; J. 
Vašica in České literární baroko (1938); V. Bitnar in 
Postavy a problémy českého baroku literárního 
(1939).

zdt

Bohuslav Brouk
* 12. 11. 1912 Praha
† 21. 1. 1978 Londýn

Esejista; ortodoxní stoupenec psychoanalýzy, poz
ději s obecnějším zájmem o otázky životního slohu 
a o jazykovou komiku; ve 30. letech se podílel na 
českém surrealistickém hnutí.

Syn z obchodnické rodiny (spoluvlastnici ob
chodní domy Brouk a Babka). Absolvoval ob
chodní akademii v Praze-Karlíně (mat. 1931), 
doplňovací maturitní zkoušky složil 1932 na 
gymnáziu v Klatovech. Vystudoval na příro
dověd. fakultě UK botaniku (doktorát 1937) 
a na filoz. fakultě UK získal 1946 doktorát 
prací Jazyková komika. Za války pracoval ja
ko umělecký poradce obchodního domu Bílá 
labuť v Praze. Od jara 1948 žil v emigraci, nej
prve v Melbourne v Austrálii (zaměstnán 
v biochemické laboratoři), od konce 50. let 
v Londýně (přednášel biochemii na polytech- 
nické škole).

B. vstoupil do literatury velmi mlád psycho
logizujícími statěmi a časopiseckými překlady 
z psychoanalytické literatury (S. Freud, O. 
Rank, C. G. Jung), a to v Nezvalově Zvěrokru- 
hu (1930), kde definoval poezii jako metodu 
ideálního života, stavěje ji nad indickou jógu 
a starořeckou kynickou filozofii. Proti zájmu 
o obsah vyzdvihoval zájem o „metodu“. Smysl 
života hledal v ukájení vitálních energií a po
pularizoval zejména autosexualismus a psy- 
choerotismus šokujícími výpady proti mrav
ním zvyklostem nejenom podle měšťanského 
pojetí života, rodiny ap. Pokoušel se přitom 
spojovat psychoanalýzu s marxismem, a to ho 
také přivedlo mezi zakládající členy pražské 
Skupiny surrealistů v ČSR, v níž se při její di

ferenciaci 1938 ocitl po boku K. Teiga. Už od 
počátku 30. let byly jeho práce podrobovány 
ostré kritice v Tvorbě aj.(L. Ormis, K. Am
brož). Ve 40. letech se B. obrátil ke zkoumání 
jazykové komiky a hlavně k otázce nového ži
votního slohu v sociálně spravedlivě organizo
vané společnosti, o jejímž vzniku po válce na 
troskách kapitalismu byl přesvědčen. B. kon
cepce nového životního slohu je formulována 
jako rozbor a kritika životního slohu buržoa
zie; ve své podstatě je důslednou projekcí ar
chitektonického funkcionalismu a purismu do 
oblasti celého životního provozu jedince 
a společnosti. Zvlášť kritickou pozornost vě
noval B. lpění na věcech a neracionální spotře
bě. Funkcionální je rovněž jeho pojetí jazyko
vé komiky a jeho typologie jazykového ko- 
mična, doložená hojnými příklady. B. proká
zal, že jazykové komiky se účastní všechny 
plány jazyka a že komičnost jazykových prv
ků záleží na hledisku, z něhož je vnímáme. Po
dle B. zastává jazyková komika psychologicky 
podobnou funkci jako poezie, jsouc nástrojem 
iluzivního překonávání drsné skutečnosti.

PSEUDONYM: Jan Vlasák (leták Rok). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: sb. Ani labuť ani Lůna (1936); Kvart 
(od 1931); ReD (1930); leták Rok (1931); Rozpravy 
Aventina (1931); sb. Surrealismus (1936); Tvorba 
(1930, čl. Filozofování o psychoanalýze, s polemic
kou odezvou); Volné směry (1933); Zvěrokruh 
(1930). ■ KNIŽNĚ. Původní práce: Psychoanalýza 
(1932); Psychoanalytická sexuologie (1933); Autose
xualismus a psychoerotismus (1935); O smrti, lásce 
a žárlivosti (1936, část nákladu konfiskována); Bilan
ce psychoanalýzy k 31. prosinci 1936 (1937); Man
želství — sanatorium pro méněcenné (1937); Patolo
gie životní zdatnosti (1937); Poslední dnové etiky 
(1937); Stoupa života (b. d., 1938, čas. 1931); O funk
cích práce a osobitosti (1938); Strach z oddechu 
(1939); Bludnost jedné představy (b. d., 1940); Jazy
ková komika (1941); Racionalizace spotřeby (1946; 
náčrt kn. Lidé a věci); Závažnost obecného vzdělání 
(1946); Lidé a věci (1947); Plants ušed by man (Lon- 
don-New York 1975). ■ REDIGOVAL: Rok (1931, 
s V. Obrtelem a J. Štýrským). ■

LITERATURA: K. Ambrož: Psychoanalytická 
tragikomedie, Tvorba 1930; L. Ormis: Marxisticky 
o psychoanalýze -I- Nadtřídnost vědy a co za tím 
vězí, Tvorba 1930; Iš (L. Štoll): Rok..., Levá fronta 
1931/32; ■ ref. Psychoanalýza: Dr. J., Levá fronta 
1931/32; F. Kratina, Index 1932, s. 88; R. Hirsch, 
LitN 1932, č. 7; Ktk (B. Koutník), Čin 1932/33 ■; V. 
P. (Přikryl): ref. Autosexualismus a psychoerotismus, 
Čin 1*935; J. Štýrský: Psychoanalýza u nás (souhrnný 
ref. o B. knihách z 1932-36), Magazín DP 1935/36;
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Brouk

■ ref. O smrti, lásce a žárlivosti: V. Přikryl, Čin 1936; 
B. V. (Václavek), Index 1936, s. 104; R. V., LUK 1936, 
s. 99 ■; -á- (J. Rybák): Poznámky k surrealistické 
tvorbě, RP 30.5.1936 → Doba a umění (1961); ■ ref. 
Ani labuť ani Lůna: V. Tichý, Čin 1936, s. 264; V. 
Černý, LitN 1935/36, č. 21; A. N. (Novák), LidN 2. 8. 
1936 ■; P. T. (Trošt): ref. Jazyková komika, SaS 
1941; N.: O nový životní sloh (ref. Racionalizace 
spotřeby), Tvorba 1946, č. 38 (obálka); V. Tardy: ref. 
Lidé a věci, Kult, politika 1947/48, č. 12.

mb

LITERATURA: V. Hrbek (Z. Kalista): Lyrická 
tříšť, Lumír 1937/38; V. Černý: Podoby a otázky naší 
nové poezie, nad desítkou knih, KM 1946; J. Valja: 
Za básníkem J. B., Svob. noviny 21. 10. 1947.

jo

Václav Brož viz Václav Brosius

Josef Brož
* 14. 3. 1906 Nový Bydžov
† 19. 10. 1947 Praha

Lyrický básník.

Na gymnázium chodil v Novém Bydžově 
(1917 — 19) a v Náchodě (mat. 1925), poté vy
studoval na přírodověd, fakultě UK v Praze 
obor zeměpis, tělocvik (abs. 1929). Jako stře
doškolský profesor působil 1930—31 v Roud
nici nad Labem, 1931—36 v Bratislavě, 1936— 
38 v Novém Městě nad Váhem, 1938—39 
v Kremnici, na jaře 1939 v Rychnově nad 
Kněžnou, 1939—42 v Praze. Pak pracoval ja
ko úředník na ministerstvu osvěty (od podzi
mu 1944 do konce války byl totálně nasazen), 
od května 1945 do své smrti působil na minis
terstvu informací (v téže doby byl externě čin
ný v nakladatelství B. Stýbla). Zemřel na sr
deční mrtvici.

B. poezie byla ve všech svých fázích oslavou 
neproblematických jistot, duševního a fyzické
ho zdraví, kypivé vitality; i láska se v jeho ver
ších pojímá jako projev životního zdraví. 
Zvláštnost okamžiku mezi skončenou válkou 
a nastávající novou epochou se pokusila vy
slovit sbírka Ohař a ostříž; v ní také autorův 
lyrismus, vyznačující se abstraktním uchope
ním motivu, získal na hutnosti a zámlkovitosti.

PŘÍSPĚVKY in: Lid. noviny (od 1937); Lit. noviny 
(1941). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Žalující radost (BB 
1938); Tvá záře (BB 1939); Ohař a ostříž (BB 1945). 
■ REDIGOVAL knižnice: Lyra (1945—47), Krásná 
próza (1945-47). ■

Josef Brožek
* 6. 2. 1875 Loučky (Klokočské L.) u Semil
† 29. 10. 1935 Turnov

Lidový povídkář a dramatik, autor próz pro děti.

Pocházel z chudé venkovské rodiny, základní 
školní vzdělání si doplňoval četbou. Od mládí 
byl aktivně společensky činný, založil Spoři
telní a záložní spolek Loučky a okolí, odbor 
Národní jednoty severočeské a místní drama
tický kroužek. Za první světové války byl ta
jemníkem obce Loučky, pro aktivní pomoc ro
dinám vojáků si znepřátelil nadřízené úřady 
a z trestu byl odveden. 1923 se přestěhoval do 
Turnova, kde pracoval jako železniční úřed
ník.

B. poutaly především místní látky z Podkr
konoší, které podával nenáročnou formou a se 
snahou o mravní náboženské poslání. Čerpal 
z krajových pověstí, vyprávěl o historických 
událostech (Z různých dob, Ze starých dob) 
a napsal četné povídky a také hry, jejichž ná
mětem byl současný život drobných lidí pod
horského venkova (Bez požehnání, Z českých 
chalup, Shledání na hřbitově aj.); v jeho pra
cích se odrážela sociální a politická situace 
kraje, jak ji znal ze svého veřejného působení. 
Řadu zábavně výchovných povídek věnoval 
dětem.
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PSEUDONYMY: J. Brožek Loučenský, J. B. Tur
novský, Kostelecký, Vlastimil Jizerský. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Anděl strážný; Besedy lidu (1901-08); Be
sídka malých (1901—07); kal. Moravan; Náš domov; 
Obzor; Pečírkův kalendář; Rajská zahrádka; Stein- 
brennerův kalendář; Vlast; Wiessnerův kalendář; 
Zeměd. listy. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Bez požehnání (P 
1904); Prostá kvítka (PP pro ml., 1904); Opuštěná (D
1906) ; Námluvy v lese (D 1907); Z víru života (PP
1907) ; Shledání na hřbitově (D 1907, upr. L. Tomá
šek); Bojem k vítězství (P 1908); Z českých chalup 
(PP 1908); Dvě matky (P 1910); Ve vlnách života 
(PP 1911); Z různých dob (PP 1912); Svárlivá žena 
aneb Poslední dědic (P b. d., 1918); Pro sousto chle
ba (P b. d., 1919); Námluvy v lese a jiné povídky 
(1920); Na sopečné půdě (PP 1920); Ze starých dob 
(PP 1920); Ve chvíli poznání a jiné povídky (1921); 
Falešné zlato (P 1923); Nejlepší pomsta (D 1926); 
Matka a synové a jiné povídky (1927); Macecha (PP 
1928). — Ostatní práce: Chraňte si zdraví. Několik 
upřímných slov našemu lidu (1910). I

LITERATURA: -ka: J. B., Náš domov 1935; -k.: 
Spisovatel J. B. — mrtev, Náš domov 1936.

et

Julie Brožová-Malá
* 2. 6. 1883 Kladno
† 16. 2. 1971 Praha

Prozaíérka, autorka píšící pro mládež pohádky, ro
mány a hry, překladatelka z ruštiny a němčiny.

Pův. jm. J. Brožová. Po vychození měšťanské 
školy a obchodního kursu se vzdělávala sou
kromě. Osm let byla úřednicí v pražské tiskár
ně A. Haase. Po sňatku (1911) se věnovala lite
ratuře a spolupráci s novinami, zvi. s Českým 
slovem.

B.-M. napsala řadu pohádek, her pro mládež 
a románů pro dospívající dívky. Se sílící vy
pravěčskou zkušeností pronikala zároveň do 
její tvorby snaha vést mládež k pevnému 
mravnímu postoji. Její nejzdařilejší prací je ro
mán o smetanovském pěvci J. Lvovi, přerůsta
jící v bohatě dokumentovanou historickou 
fresku {Hořké víno, přeprac. Cesta za slávou). 
V 50. letech se poučila na pohádkové tvorbě 
sovětských autorů, kterou parafrázovala (O 

neústupné hoře, o řece Divoké a ptáku Veliká
nu) a překládala.

PSEUDONYMY: Adam Rorejs, R. O. Reis. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy Času; Čes. slovo; Jaro; Lada 
(od 1898); Lid. demokracie; Niva; Politika; Pomoc 
rodině (Liberec); Právo lidu (od 1925); Rudé květy 
(od 1919); Topičův sborník; Tribuna; Úhor; Úsvit; 
Země; Zlatá brána; Zvon; dále četné lidovýchovné 
kalendáře. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Dětské kukátko 
(pohádky, b. d., 1920); Tři pohádky (b. d., 1920); O bí
lých pávech princezny Joly (pohádky, b. d., 1922); 
O překrásné Alenušce a moudrém pasáčkovi a jiné 
povídky (pro ml., 1923); O princezně Kýchavce (D 
pro ml., 1925); Ptačím pírkem (pohádky, 1930); V ča
rovném kruhu (pohádky, 1930); Kašpárek a kocour 
Felix lékaři (D pro ml., 1931); Smíření (R 1937); Čer
né město (R pro ml., 1937); Bojujeme o štěstí (R pro 
ml., 1940); Štědrovečerní pohádky (1941); Pohádky 
z ÚdoK královny snů (1942); Duhový kruh (pohádky, 
1944); Život je krásný (R pro ml., 1944); Země nepo- 
jezdná (R 1946); Hořké víno (R pro ml., 1946, pře
prac. vyd. 1955 s tit. Cesta za slávou); Poznamenané 
jaro (R pro ml., 1948); O neústupné hoře, o řece Di
voké a ptáku Velikánu (pohádky, 1952); Hořící 
proud (R pro ml., 1967); Marcipánek (pohádky, 
1970). — Překlady:H. Dominik: Páni světa (1924); I. 
V. Karnauchova: Krása nesmírná (1952, s M. Jung- 
manňem); N. P. Kolpakova: Stateční junáci (1952). I

LITERATURA: B. Studna: ref. Dětské kukátko, 
Úhor 1921; V. F. S. (Suk): ref. O bílých pávech prin
cezny Joly, Střední škola 1924 4- ref. O překrásné 
Alenušce a moudrém pasáčkovi a jiné povídky, 
Střední škola 1925; ach. (V. Prach): ref. Kašpárek 
a kocour Felix lékaři, Čes. osvěta 1931/32; D. Filip: 
ref. Černé město, Úhor 1938; drb. (V. Brtník): ref. 
Bojujeme o štěstí, Zvon 1940/41; R. H.: ref. Pohádky 
z Údolí královny snů, Úhor 1943; zák (Z. Koňák): 
ref. Hořké víno, NO 10. 6. 1947.

ah

Ladislav Brtnický
* 7. 1. 1858 Praha
† 2. 9. 1936 Hradec Králové

Klasický filolog, básník, prozaik a překladatel z kla
sických i moderních jazyků (latiny, řečtiny, ruštiny 
a srbštiny).
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Pocházel z početné rodiny finančního úřední
ka. Od 1863 navštěvoval farní školu na nyněj
ším Jungmannově náměstí a od 1867 Akad. 
gymnázium v Praze. V dětství trpěl srdeční 
neurózou, která ho 1874 přinutila přerušit stu
dia. Po maturitě (1876) studoval klasickou filo
logii na pražské univerzitě, účastnil se student
ského kulturního života v Akademickém čte
nářském spolku. Od 1880 působil jako suplent 
na reálném gymnáziu v Plzni; tehdy podnikl 
několik větších cest, z nichž nejvýznamnější 
byly 1887 návštěva Benátek a Terstu, 1888 mě
síční pobyt v Římě a 1904 účast na archeolo
gické cestě po řeckých ostrovech. 1882 složil 
státní zkoušku a 1889 byl jmenován profeso
rem na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, 
kde setrval až do svého penzionování 1918. 
Na obou působištích se horlivě věnoval osvě
tové práci, psal příležitostné verše a proslovy, 
v Plzni přednášel ve Spolku přátel vědy a lite
ratury. Patřil také k pravidelným přispěvate
lům Besed Času.

B. byl všestrannou kulturní osobností, hlavní 
směr jeho zájmu byl však vázán k problemati
ce starého Říma. Soustavně se zabýval jeho 
topografií, o níž napsal monografickou práci. 
Vysoce si cenil antické kultury, překládal řec
ké a římské klasiky (zejm. Sofokles, Alkaios 
a Cicero) a hájil studium klasické filologie na 
středních školách. S antikou souvisí i značná 
část B. původní básnické tvorby, kterou nejpr
ve psal do různých časopisů a později shrnul 
do sbírky Kniha staromódních veršů. Vedle 
těchto veršů psal a sporadicky uveřejňoval 
drobné lyrické básně vesměs teskné noty. 
Z moderních literatur překládal z ruštiny Puš- 
kina, ze srbochorvatštiny Matavulje aj. Vzpo
mínky, které psal v posledních letech života, 
zůstaly torzem.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Jar. Bartoch (Zlatá Praha); 
L. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čas. Beletristická přílo
ha..., Besedy Času (1898—1912); Čes. rodina (od 
1879); Čes. včela (od 1880); Koleda (od 1879); Květy 
(od 1881); Listy filologické (od 1890); Naše doba (od 
1912); Osvěta (od 1890); Osvěta lidu (od 1926); Pale
ček; Památník gymnázia královéhradeckého (1927); 
Program gymnázia plzeňského na rok 1881; Pro
gram gymnázia v Hradci Králové (od 1892/93); Ra
tiboř (od 1910); Ruch (od 1879); Sborník prací filolo
gických ... prof. J. Královi k 60. narozeninám (1913); 
Sborník prací filologických univ. prof. F. Grohovi 
k 60. narozeninám (1923); Světozor (od 1880); Věst
ník Spolku čs. profesorů (od 1924); Zlatá Praha (od 

1884). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Dvanáct dní na moři 
Egejském (cestopis, 1908); Kniha staromódních ver
šů (1931); — posmrtně: Vzpomínky L. B. (1938). — 
Překlad: S. Matavulj: Bělehradské povídky (1910). 
— Ostatní práce: Topografie starověkého Říma 
(1925). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: M. T. Ciceronis 
Disputationum Tusculanorum partes selectae (1908). 
■

LITERATURA: F. Groh: Palatin, LF 1895 + 
Quinta Tullia Cicerona list o ucházení se o konsuját, 
LF 1897; F. Groh: ref. Topografie starověkého Ří
ma, Naše věda 1925; ■ ref. Kniha staromódních ver
šů: A. N. (Novák), LidN 9. 4.1932; k (H. Jelínek), Lu
mír 1932; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1932 ■;■ ne
krology: B. R. (Ryba), LF 1936; F. Novotný, Naše 
věda 1936; ne (A. Novák), LidN 6. 9. 1936 ■.

v/

Václav Brtník
* 3. 4. 1895 Praha
† 14. 2. 1955 Praha

Literární historik, recenzent a editor, básník; hlavní 
badatelský zájem věnoval J. Vrchlickému a jeho 
básnické škole.

Bratr spisovatelky a překladatelky A. Brtníko- 
vé-Petříkové. V Praze studoval na gymnáziu 
v Truhlářské, později v Křemencově ulici 
(mat. 1913) a poté slavistiku na filoz. fakultě 
(doktorát 1917 prací O české trilogii Jaroslava 
Vrchlického). Po vysokoškolských studiích byl 
odveden, sloužil v Salcburku, ale ještě 1917 
byl superarbitrován. 1917/18 působil v Praze 
jako středoškolský profesor, poté (až do svého 
penzionování 1950) jako pracovník Univerzit
ní knihovny (byl též správcem knihovny J. 
Vrchlického a jednatelem Společnosti J. Vrch
lického; 1923 podnikl studijní cestu po ital
ských knihovnách). Zemřel po dlouhé nemoci, 
pohřben byl v Praze na Smíchově.

Literárněhistorickou činnost V. B. charakte
rizuje pozitivistické zaujetí pro biografický 
a bibliografický detail, smysl pro vývojový 
zřetel projevující se chronologickým průzku
mem látky, silný zájem o afinitu života a díla. 
B. byl tradicionalista, který preferoval písem-
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nictví viditelně spjaté s národními osudy, po
třebami a literárními tradicemi. Jeho hlavní 
badatelský zájem, spojený s patosem obhajo
by, se soustřeďoval na dílo J. Vrchlického. Ji
nak se s oblibou, a rovněž obhajobně, zabýval 
zejména autory píšícími ve stylu škol, které 
předcházely moderně 90. let, a velké úsilí vě
noval snaze odkrýt osobitou notu u tzv. epigo
nů (zejména u tzv. epigonů Vrchlického). Lite- 
rárněhistorická činnost V. B. na jedné straně 
vyústila do několika informativních přehledů 
české literatury (od lumírovců po současnost), 
na druhé straně poskytovala oporu autorově 
rozsáhlé praxi recenzentské (hlavně ve Zvonu 
a Venkově). — Odbornou činnost V. B. prová
zela od počátku činnost veršová. Ovlivněn ve 
faktuře hlavně Nerudovými Prostými motivy 
a v motivice poezií Vrchlického, vypracoval si 
B. záhy jistý stereotyp milostné a přírodní lyri
ky, užívající rytmicky i stroficky pravidelného 
útvaru; písňovostí a popěvkovitostí svých ver
šů přemáhal autor hoře a tíseň a dospíval k ži
votnímu jasu a smíru.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Fin-fin, Tram; Bk, btk, 
-btk-, Btk., drb., vb. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu 
(od 1920); Cep; ČNM (od 1915); Časopis pro moder
ní filologii (od 1915); Českosl. knihovník; Čes. svět 
(od 1915); Kalendář českožidovský; Kmen (od 
1917); Kostnické jiskry; Krystal; sb. K vyššímu po
znání (1930, Literatura národa obrozeného); Lid. de
ník; Lípa (od 1918); Lit. kruh; Lit. listy (od 1923); Lit. 
rozhledy (od 1926); Nár. politika; Naše kniha; Novi
na (od 1915); Nový kruh; Podřipský kraj; Ratolest 
(Písek); Rozkvět; Sborník Společnosti J. Vrchlické
ho (1915—42); Topičův sborník (od 1920); Večer; 
Venkov (od 1917); Zátiší; Zlatá Praha (od 1919); 
Zvěstování; Zvon (1915—41; 1928 Česká literatura 
za války, 1930 Masaryk a krásné písemnictví); Žen
ské listy (od 1916); Ženský obzor (od 1923); Ženský 
svět (od 1919). ■ KNIŽNÉ. Beletrie a práce o litera
tuře: Písecké písničky (BB b. d., 1914); Za padlým 
kamarádem (BB 1914); Noci (BB 1915); Křemenem 
o křemen (BB 1922); Jaroslav Vrchlický (b. d., 1922); 
Pod hostinným přístřeším (BB 1930); Česká literatu
ra za války a po válce (1930); V červáncích (BB
1931) ; V tříšti světel (BB 1932); Stovka (epigramy,
1932) ; In memoriam (1933); Zde mohlo bydlet štěs
tí... (BB 1933); V májové besídce (BB 1933); Včera 
i dnes (BB 1933); Jirka, kocour Felix a Kašpárek (D 
pro ml., 1933); Cestou z hor (BB 1934). ■ REDIGO
VAL časopis: Lit. rozhledy (1926 — 28, s jinými); 
knižnice: Sebrané spisy J. Liera (10 sv., 1918—22), 
Soubor dramatických spisů J. Vrchlického (9 sv., 
1931—35); sborníky:® knihovně a muzeu J. Vrchlic
kého (1923, s J. Boreckým), Ignát Herrmann (1924), 

Soubor literárních prací a studií vztahujících se k dí
lu a osobě J. Vrchlického (1942, s J. Boreckým a B. 
Knoeslem). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: V. Thám: 
Básně v řeči vázané (1916); Dopisy J. Vrchlického se 
Sofií Podlipskou z let 1875—1876 (1917); Dopisy J. 
Vrchlického s P. J. Blokšou (1940). ■

LITERATURA: A. N. (Novák): ref. Jaroslav 
Vrchlický, LidN 6. 9. 1922 + ref. Křemenem o kře
men, Lumír 1922; -m-: ref. Jaroslav Vrchlický, Sbor
ník společnosti J. Vrchlického 1921—23 (1923); ne 
(A. Novák): ref. Česká literatura za války a po válce, 
LidN 28. 12. 1929; -pa- (F. S. Procházka): ref. Pod 
hostinným přístřeším, Zvon 1930/31 + ref. V tříšti 
světel, Zvon 1932/33 + ref. Zde mohlo bydlet štěs
tí..., Zvon 1932/33; Ot. F. (Fischer): Soubor drama
tických spisů J. Vrchlického, LidN 23. 3. 1933; ne (A. 
Novák): O dramatika Vrchlického, LidN 29. 5. 1936; 
M. Očadlík: Nové vydání dramatických prací J. 
Vrchlického, LUK 1936; O. Novák: ref. Dopisy J. 
Vrchlického s P. J. Blokšou, ČMF 1940/41.

jo

Anna Brtníková-Petříková
* 1. 12. 1896 Praha
† 24. 10. 1980 Praha

Prozaička, též dramatička, fejetonistka a recenzent- 
ka, překladatelka z ruštiny, francouzštiny a němčiny; 
ve středu jejího beletristického zájmu stála žena 
v milostných a společenských vztazích.

Sestra literárního historika V. Brtníka; podepi
sovala se též Petříková-Brtníková. Absolvova
la vyšší dívčí školu v Praze (1913), pak se stala 
mimořádnou posluchačkou filoz. fakulty (stát, 
zkoušky z francouzštiny). V počátcích své lite
rární dráhy patřila ke kruhu kolem R. Svobo
dové (y jejích časopisech debutovala, v rámci 
akce České srdce vyvolané R. Svobodovou 
působila 1919 jako vychovatelka českých dětí 
ve Švýcarsku). 1922 se provdala za generála 
čs. armády (a českých legií v Rusku) V. Petříka 
(viz kn. V prvním boji), 1923—30 žila v Písku, 
potom opět v Praze. I když cestovala v cizině 
(Francie, Švýcarsko, SSSR), literárně ji inspi
rovaly výlučně cesty po republice (zvláště po 
Šumavě a Podkarpatské Rusi). V období 
1949—55 působila v dětském vysílání Čs. roz-
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hlasu, poté spolupracovala několik let s Vyso
kou školou ruského jazyka (při sestavování 
frazeologického slovníku ruštiny).

A. B.-P. zajímala v její beletrii především 
psychologie ženy. V prózách z 20. let to byl 
zejména obtížný a nejednou tragický vstup 
dospívajících dívek do života, jizvy na duši 
utrpěné v zápase o samostatnost. Postupem 
doby přibývalo v autorčiných prózách sociální 
charakteristiky i tendence. V románě Aňa 
a Váňa se pokusila podat typologii poválečné 
ruské emigrace v Praze i postihnout rozdílnost 
českého a ruského člověka; snaha zpodobit 
sociální jedinečnost prostředí dominovala i ve 
fejetonech. V povídkách psaných 1935—45 
(Visuté hrazdy) zaujal autorku zejména smut
ný úděl stárnoucích žen ztrácejících lásku bez 
ohledu na přinesené oběti a vykonané povin
nosti.

ŠIFRA: Aa. I PŘÍSPĚVKY in: Ahoj na sobotu; 
Českosl. rusistika (1960); Jezdec a chovatel; Katolic
ké noviny; Kmen (od 1917); Lada; Lípa (od 1917); 
Nár. politika; Pražský ilustrovaný zpravodaj; Topi
čův sborník (od 1920); Zvěstování (od 1919); Zvon 
(od 1919); Ženské listy (od 1915); Ženský svět (od 
1917). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Necestou (P 1923); 
V prvním boji (P pro ml., 1924); Svítání (R 1925); 
U Primasů (P pro ml., 1927); Aňa a Váňa (R 1929); 
Závaží a letadlo (D b. d., 1932, prem. 1931); Mezi 
Huculy (FF 1935); „Kde domov můj... ?‘ (FF 1938); 
Visuté hrazdy (PP 1945). — Překlady: R. Radiguet: 
Ďáběl v těle (1924); P. N. Krasnov: Bílá halena 
(1930); N. A. Ostrovskij: Bouří zrozeni (1945); G. 
a N. Komarovskij: Teddy, Jim a Kas-Su (1951); I. A. 
Pečernikova: Těžká cesta Volodi Vasiljeva (1951); 
V. V. Bianki: První lov (1953) + Kouzelný mlýnek 
(1953); G. A. Skrebickij: Setkání s jarem (1955). I

LITERATURA. A. N. (Novák): ref. Necestou, 
LidN 1. 6. 1924; -och- (F. S. Procházka): ref. Svítání, 
Zvon 1924/25 + ref. U Primasů, Zvon 1926/27; vz. 
(V. Zima): ref. Aňa a Váňa, Zvon 1928/29; -och- (F. 
S. Procházka): ref. Mezi Huculy, Zvon 1934/35.

jo

Vavřín Brumovský
* 8. 8. 1876 Lanžhot
† 19. 8. 1936 Brno

Vlastenecký a pokrokový vydavatel, redaktor, publi
cista a prozaik.

Studoval na českém nižším gymnáziu v Uher
ském Hradišti (1891 —95) a na vyšším českém 
gymnáziu v Kroměříži (1895—96). V prvních 
letech 20. století se stal tajemníkem brněnské 
pobočky Českoslovanské obchodní besedy, 
odborové organizace zaměstnanců obchodů, 
a podílel se na akcích na podporu českého 
podnikání. 1906 si otevřel Českou novinářskou 
a inzertní kancelář, která byla první vyhraněně 
českou prodejnou novin a časopisů v Brně, 
současně začal vydávat časopisy a satirické 
texty na dopisnicích, od 1908 vydával též 
drobné knížky různých autorů, namnoze rov
něž satirického zaměření. Jeho časopisy radi
kálně kritické, pokrokové a bojovně vlaste
necké orientace byly mnohdy záhy zastaveny 
rozhodnutím policejního ředitelství (nepřízeň 
rakouských úřadů vůči B. snad kořenila v tom, 
že se 1905 jako člen deputace brněnského čes
kého obchodnictva ostře střetl s moravským 
místodržitelem hr. K. Zierotinem). V jeho ob
chodu se scházeli spisovatelé a kulturní pra
covníci, večer po uzavření měl v něm pracov
nu F. Vymazal. 1920 B. svou kancelář zrušil 
a věnoval se činnosti vydavatelské, redaktor
ské a spisovatelské; obchodu, přeorientované
ho na prodej drobného zboží nevázaného na 
koncesi a od 1925 na knihkupectví, se ujala je
ho manželka Aloisie († 1931). B. podlehl náhle 
propuknuvší ledvinové chorobě, pohřben byl 
na Ústředním hřbitově v Brně.

B. patřil k bojovníkům o české Brno; jeho 
„novinářský krámek“ byl na počátku století, 
kdy Brno ještě ovládali Němci, jednou z mála 
opor zdejšího českého živlu. Svými edičními 
a časopiseckými podniky se snažil poskytovat 
nejširším vrstvám přístupnou a přitom solidní 
a aktuální četbu, propagovat kvalitní literaturu 
a výchovně působit na lid. Kromě brožur a ča
sopisů politického a lidovýchovného zaměření 
vydával drobné práce F. Vymazala, V. K. Je
řábka, J. V. Hrubého, J. Dýmy, J. Soukala, S. 
Kovandy, z jeho humoristickosatirických a zá
bavných časopisů byly nejvýznamnější Anek
doty a humoresky a Veselé čtení s trochou ne-
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veselého. Od 1920 B. své časopisy vyplňoval 
z velké, ba leckdy z převážné části vlastními 
články, glosami, fejetony, črtami i povídkami, 
v nichž — stejně jako v drobných knížkách ly
rických, humorných a společenskokritických 
momentek a meditací i v aktuálních brožu-/ 
rách, jichž vydal přes dvacet — břitce a nezá
visle reagoval na soudobý politický, hospodář
ský a společenský život; současně se snažil 
vést lidi k vzájemnému pochopení a toleranci 
a k rozumnému životnímu stylu. Zastával se 
rozhodně dělníků a chudiny a pranýřoval vy
kořisťovatele; od svého společenského skepti
cismu dospěl v 30. letech k názoru o nezbyt
nosti revolučního přetvoření světa.

ŠIFRY: V. B., V. B-ý. I PŘÍSPĚVKY in: Anekdoty 
a humoresky (1910—11); K smíchu i k vzteku! 
(1920); Mor. noviny; sb. Poslancem snadno a rychle 
(1909); Veselé čtení s trochou neveselého (1924); 
Všelicos (1920); Za lepším životem (1925—30); Ži
vot města (1924—25). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Jak to 
u nás chodí (PP b. d., 1919); Něco pro obveselení (PP 
b. d., 1931); Z mých nedělních potulek (PP b. d., 
1931); Ze všedního života (PP b. d., 1932). — Ostatní 
práce: Proč se v Brně rabovalo (b. d., 1919); Dobro
dinci lidstva (b. d., 1919); Dělejme každý svoje. A to 
svoje dělejme poctivě a dobře (b. d., 1929); Co nás 
čeká? Bude lépe nebo hůře? (b. d., 1930); Proč musí 
dojiti k nové válce? (b. d., 1931); Jak hledí na repub
liku politický živnostník a jak dělník (b. d., 1931); 
Nedrážděte lid! Když je zle, nechť je zle pro všech
ny! (b. d., 1933); Pánové, nepleťte si to! Lid nechce 
rozbít republiku, on si ji chce očistit (b. d., 1933); Po
divná morálka: muž, než se žení, smí míti padesát 
známostí, žena žádnou (b. d., 1934); Rodina je zárod
kem života státu; ale ona je také zárodkem všeho 
zla a pekla v životě státu (b. d., 1934); Všeho je do
statek, a lidstvo žije v bídě. Proč? (b. d., 1934) aj. ■ 
REDIGOVAL periodika: Nedělní noviny (1906; 
1907 přeměněno na Moravské informace politické 
a zaniklo), Pro život (1910,1 č., další zabaveno), Mo
rava (1910, 1 č., zastaveno), Anekdoty a humoresky 
(1910—11), Všelicos (1912 a 1920), Veselé čtení 
(1913), K smíchu i k vzteku! Q920, 2 č.), Veselé čtení 
s trochou neveselého (1924), Život města (1924—25), 
Za lepším životem (1925—30); knižnice: Moravská 
knihovna (1908—10), Moravská knihovna naučná 
(1909), Za lepším životem (1929 — 34). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: F. Vymazal, J. Váhal aj.: Poslan
cem snadno a rychle (1909). ■

LITERATURA: ■ nekrology: an., LidN 21. 8. 
1936 (rubr. Dnes a zítra); an., Mor. noviny 21. 8.1936 
(Denní zprávy) ■; Č. Jeřábek in Lev Blatný, sb. Prv
ní české gymnázium v Brně (1967); P. Pešta: Satiric- 
kohumoristické časopisy V. B., VVM 1975.

PP

Bruncvík
2. polovina 14. století

Prozaická rytířská povídka s rysy erbovní pověsti.

Povídka je založena na motivech západo
evropské rytířské epiky a na dobových fantas
tických představách o světě a o přírodě. Rá
mec tvoří vyprávění o původu českého králov
ského erbu (lva). Skladba obsahuje prvky na
svědčující tomu, že spolu s příbuznou povíd
kou o Bruncvíkovu otci Štilfridovi tvořila di
ptych, koncipovaný jako alegorická oslava lu
cemburské dynastie na českém trůně. V hoj
ných tiscích ze 16.—19. stol, se obě povídky 
pod názvem Kroniky dvě o Štilfridovi a Brun- 
cvíkovi, knížatech českých staly nejfrekvento
vanější složkou zábavné četby pro lid a pro
nikly i do jiných literatur. Motivy z bruncví- 
kovské povídky vešly do české folklórní po
hádkové tradice, do lidového divadla i do 
obrozenské dramatiky (V. Thám, J. K. Tyl). Ce
lá památka byla zpracována A. Jiráskem 
v Starých pověstech českých.

EDICE: Dvě kroniky o Štilfridovi a Bruncvíkovi, in 
Výbor z literatury české 2 (1868, ed. K. J. Erben); F. 
Prusík: Kronika o Bruncvíkovi, Krok 1890 4- Kroni
ka o Štilfridovi a Bruncvíkovi, Krok 1893; in Sbor
ník hr. Baworowského (1903, ed. J. Loriš); in Próza 
českého středověku (1984, ed. J. Kolár a M. Nedvě
dová). I

LITERATURA: J. Feifalik: Zwei böhmische 
Volksbúcher zur Sage von Reinfrit von Braun- 
schweig, Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse 29, Vídeň 1859 
a 32, Vídeň 1860; F. Menčík: Kronika o Štilfridovi 
a Bruncvíkovi, Krok 1889; F. Prusík: Příspěvky ku 
kritice textové (Bruncvík), Krok 1890; J. Polívka: 
Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatuře (1892); V. 
Tille: Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatuře, 
Athenaeum 1893; J. Kolár in Česká zábavná próza 
16. stol, a tzv. knížky lidového čtení (1960); L. Do- 
bossy: Das Schicksal eines tschechischen Volksbu- 
ches in der ungarischen Literatur, Studia Slavica 
Hungaricall, Budapešť 1965; A. M. Pančenko in 
Češsko-russkije litěraturnyje svjazi 17 veka (Lenin
grad 1969); W. Baumann: Lateinische Quellen des 
tsch. Bruncvík, Die Welt der Slaven 1973; J. Kolár: 
Textologie staročeských povídek o Štilfrídu a Brun
cvíkovi, LF 1974 4- K otázce alegorických plánů 
v staročeských povídkách o Štilfrídu a Bruncvíkovi, 
sb. Strahovská knihovna 1974; W. Baumann: Der 
tschechische Bruncvik und die Melusinensage, Die 
Welt der Slaven 1974/75 4- Die Sage von Heinrich
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Bruncvík

dem Löwen bei den Slaven (Mnichov 1975); J. Ko
lár: Jiráskův Horymír a Bruncvík, ČLit 1980; C. Le- 
coutěux: „Herzog Ernst“ v. 2 164 ff. Das böhmische 
Volksbuch von Stillfried und Bruncwig und die mor- 
genlándischen Alexandersagen, Zeitschrift fůr deut- 
sches Altertum und deutsche Literatur 1979; H. Mir- 
valdová: Kronika o Bruncvíkovi z hlediska folklórní 
pohádky, ČLit 1980.

jk 

a kratochvilné (1941, 2. vyd. 1950); M. Kopecký: 
O vztahu mezi Trojánskou kronikou a historií 
o Bryzeldě, sb. Rodné zemi (Brno 1958).

A

Brunonova legenda viz in Versus de 
passione s. Adalberti

Bryzelda
Asi polovina 15. století

Latinská prozaická povídka českého původu.

Rozsáhlá latinská skladba vznikla asi kolem 
poloviny 15. stol, jako negativní protějšek ob
líbeného Petrarcova latinského zpracování 
Boccacciovy povídky z Dekameronu o ctnost
né a vzorně poslušné ženě Grizeldě. B. vypráví 
o ženě naveskrz špatné, která odplácí svému 
muži zlým všechna prokázaná dobrodiní a je 
nakonec po zásluze potrestána. Skladba neú- 
strojně kupí fantastické, exotické a pohádkové 
motivy z literatury i z ústní tradice ve snaze 
o vytvoření zábavného spisu, rozvíjejícího 
prvky středověkého misogynství. Byla brzy 
chatrně převedena i do češtiny (rukopis z 1472 
s tit. O Bryzeldě řeč zlá o zlé), ale nedošla širší 
obliby.

EDICE: J. Polívka: Dvě povídky v české literatuře 
15. stol. (1889); in Výbor z české literatury doby hu
sitské 2 (1964; část českého textu). I

LITERATURA: B. Václavek: Historie utěšené

František Brzobohatý
* 12. 12. 1838 Luhačovice
† 29. 12. 1914 Lipník nad Bečvou

Autor satirických a humoristických próz i veršů, 
průkopník regionální literatury na Moravě.

Byl synem řídícího učitele, jenž dbal i o jeho 
hudební výchovu. Po piaristickém gymnáziu 
v Kroměříži (mat. 1859) studoval na filoz. fa
kultě ve Vídni klasickou filologii i slavistiku (u 
F. Miklošiče a A. V. Šembery, který měl též 
vliv na orientaci jeho tvorby), 1862 přešel do 
Prahy a ještě t. r. přestoupil na právnickou fa
kultu; 1865 odešel s A. Staškem do Krakova, 
kde 1868 dosáhl doktorátu práv. Soudní praxi 
vykonával v Krakově, v Těšíně (zde se stýkal 
s J. Kalinčiakem) a 1869 — 70 v Brně (auskul- 
tant u vrchního zemského soudu); státní služ
bu však opustil a stal se advokátním koncipi- 
entem v Brně a od konce 1871 u předního mo
ravského staročeského politika F. A. Šroma 
v Uherském Hradišti (zde také učil češtině na 
německém gymnáziu). 1875 se oženil a 1877 si 
otevřel vlastní advokátní kancelář v Lipníku 
nad Bečvou, odkud pocházela jeho manželka. 
— Ve všech místech, kterými procházel, se B. 
podnětně účastnil společenského a spolkové
ho života: ve Vídni v akademickém spolku 
Morava (zde se stýkal s A. Balcárkem, F. Bar
tošem, V. Praskem, F. J. Kubíčkem, J. Havel
kou a redigoval asi 1859—62 některá čísla ruč
ně psaného časopisu Kvasnice), v Praze v prv
ním spolku českých vysokoškoláků Blaník 
(spoluredigoval asi 1862—65 jeho stejnojmen
ný časopis), stýkal se s Nerudou a Hálkem 
a od 1862 byl činný v právě založeném Soko
le; 1869—71 byl jednatelem brněnské sokol
ské jednoty, 1872 založil jednotu v Uh. Hra
dišti a 1892 se podílel na založení Sokola
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Brzobohatý

v Lipníku (několik let byl starostou jednoty). 
Uplatňoval se i jako zpěvák a sbormistr. 
V Lipníku stál v čele boje za národní uvědo
mění a staral se o budování hospodářských zá
kladů českého života; 1883 založil okresní zá
ložnu, jejímž předsedou byl až do své smrti, 
podnítil nový ruch v čtenářsko-vzdělávacím 
spolku Lípa (předsedou 1884 a 1892), byl před
sedou místního odboru Ústřední matice škol
ské a zasloužil se o zřízení (1895) a udržování 
české reálky v Lipníku; od 1880 byl členem 
městského zastupitelstva a 1886 založil místní 
Občanskou jednotu. Na začátku první světové 
války byl vyšetřován pro obvinění z rusofilství 
a velezrady. B. byl jedním z prvních našich ko
morních stenografů. Za pobytu ve Vídni přijal 
1861 místo výpomocného stenografa v říš
ském sněmu, od 1862 asi do poloviny 70. let 
dojížděl zapisovat české řeči na zemském sně
mu moravském; podstatný podíl měl na pří
pravě první učebnice Těsnopis český dle sou
stavy Gabelsbergerovy (1863).

B. psal články o otázkách kulturních a škol
ských, besedy sloužící vzdělávání lidu, obrázky 
ze života Slovanů ve Vídni a lidopisné stati 
(např. Valašská hudba vánoční a Valaši a je
jich průmysl, Květy 1866), především však za
sáhl do literárního života jako humorista a sa
tirik. Skládal veršované deklamovánky po 
vzoru F. J. Rubeše a J. Burgersteina, v nichž se 
vysmíval městskému pohrdání venkovany, ná
rodní lhostejnosti i nedůvěře Moravanů vůči 
Čechům, a satirické písně s náměty z českého 
politického života (germanizace, omezování 
svobody tisku ap.). Nejvíce zapůsobil prozaic
kými, hanáckým nářečím psanými Listy z Víd
ně do Plešovce na Hané (především v Hu
moristických listech 1861—64) a dalšími cykly, 
které na ně navazovaly. Stylizoval se zde do 
postavy hanáckého sedláka Ant. Jaborského, 
který z Vídně a z rakouského parlamentu (je
hož zákulisí B. dobře poznal jako parlamentní 
stenograf) podává své ženě Mandě zprávy 
o všem, co se tam děje; ze stanoviska zdravé
ho a neúplatného selského rozumu, za pomoci 
lidového vtipu, pádných výrazů, plastických 
přirovnání a obrazů lidové řeči jízlivě glosoval 
nejčasovější politické a kulturní otázky a od
haloval vídeňské politické čachry. Těmito do
pisy (později byly napodobovány jinými auto
ry) a nářečně zveršovanými lidovými historka
mi, jimiž navazoval na Gallašovu Múzu mo
ravskou, se B. stal průkopníkem písemnictví 

hanáckého (rozvinutého pak O. Přikrylem, O. 
Bystřinou, A. Zábranským) a částečně i slovác
kého. B. literární činnost je vymezena 60. léty 
19. stol., později se věnoval cele svému povo
lání a místní národní i politické práci a literár
ně se projevoval jen příležitostně.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: A. Jaborské, Ant. Jabor- 
ské, Antonin Jaborské, Antonin Jaborsky, Frolián 
Kocórek, Fr. Slanovodský, Jora fon dr Veškov (Ve
selé listy, Vosa), Jora von der Veškov (Vosa), Jora 
von dr Veškov (Vosa), Josef fon dr Veškov (Veselé 
listy), Kyselka, Kyselka Slanovodský, Majdalena Ja
borské (Vosa), Manda Jabofská, Manda Jaborská, 
rozená Kocórkova, Manda Jaborská rozená Kocór- 
ková, Matóš Flaška, Matóš Slanovodské, Matóš Sla
novodský, Slanovodský; F. B. z L. (Hvězda). ■ PŘÍ
SPĚVKY m. Besedník (1862); Blesk (1864); alm. Du
naj (1861); Hlasy z Pobečví; Humorist, listy (od 
1861); Hvězda (od 1859); Ječmínek (1864); Květy (od 
1866); Mor. orlice (dopisy); Opavský besedník (od 
1861); Památník Prvního pražského spolku steno
grafů gabelsbergerských (1909); Pozor (red. V. Štulc; 
dopisy z Vídně); Rolničky (1864); Veselé listy 
(1866—67); Vosa (1864—66); Žertovné výpisky z to
bolek starých študentů (1860 a 1862). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Hořčice a křen: Moravské koření pro kaž
dé bolení (1863, pseud. Kyselka Slanovodský 
a Chrúdoš Frenštatský, tj. A. R. Bumbala, od něhož 
zařazeny dvě básně). — Překlad: W. Můller^Prosto
národní advokát (2 sv., 1870—71). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Alexandra Balcárka Pozůstalé básně 
(1862, jménem neuveden, pouze údaj „vydali přátelé 
jeho v Praze žijící“). ■

LITERATURA: M. Hýsek in Literární Morava 
v letech 1849—1885 (1911) + Paběrky z dějin mo
ravského písemnictví, Čas. Vlasteneckého muzejní
ho spolku v Olomouci 1912; F. Jansa: JUDr. F. B., 
advokát a předseda Školského spolku v Lipníku, 
Výroční zpráva čes. zem. vyšší reálky v Lipníku za 
šk. rok 1914/15; Ant. Glos: Dr. F. B. a Opavský be
sedník, Záhorská kronika 1926/27 (doplněný otisk 
Svobodná republika 1926, č. 48); -vh- (M. Hýsek): 
Drobné zprávy, LF 1935, s. 77; M. Hýsek: Průkopník 
kmenové literatury moravské, Venkov 15. 12. 1938 
(přetisk Luhačovský salón 1938); AI. Kratochvíl: 
JUDr. F. B., Těsnopisné listy 1938/39; J. Kanyza: Pa
mátce lipenského buditele, Záhorská kronika 
1938/39; jz (J. Zatloukal): Dr. F. B., těsnopisec, bá
sník, sokol, buditel a vůdce, Luhačovský salón 1939; 
Č. Kramoliš: Má první návštěva u dr. F. B., Luhačov
ský salón 1939; B. Slavík: Satirik a humorista F. B., 
Luhačovský salón 1939 4- in Hanácké písemnictví 
(1940).
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Matěj Břen
* 2. polovina 18. století Široký Důl u Poličky 
† asi po 1820

Evangelický písmák, skladatel náboženských písní 
a modliteb.

Nazýván též Matějíček. Pocházel ze staro- 
usedlické rodiny širokodolské. Byl český bratr, 
bez povolení vrchnosti vyučoval evangelické 
děti. Asi po 1820 byl udán, že také vyučuje 
a kazí katolickou mládež, a byl pro to vězněn 
v litomyšlském zámku. Proslul jako hudebník 
(zpěvák a houslista).

B. skládal náboženské písně a modlitby; me
zi lidovými skladbami tohoto typu vynikají 
poetickým cítěním a slohovým propracová
ním. Své i cizí skladby opisoval do sborníčků, 
které dovedně zdobil iniciálami a ornamenty. 
Jsou mu připisovány: Vypsané některé písnič
ky, kteréž se můžou každého času užívati 
(1782); W. N. T. S. Tento kancionálek jest vy
psaný a vybraný ze všelijakých písniček 
(1800); W. N. T. H. Tyto modlitby jsou vybrá
ny a vypsány z rozličných modliteb k chvále 
Nejsv. Trojice (1810); Pokojíček duchovní: lí
bezně kvetoucí v zahradě milosti boží (modlit
by pro ženy, 1818).

LITERATURA: K Adámek: Památky evangelíků 
ve východních Čechách, ČL 1895; J. B. Čapek in 
Československá literatura toleranční 1 (1933).

mo

Otýn Břeněk
* 23. 3. 1870 Vanovice u Boskovic
† 28. 1. 1926 Brno

Prozaik, autor realistických povídek a črt situova
ných na začátek 20. století do venkovského prostře
dí Malé Hané.

VI. jm. Otakar B. Pocházel z mnohačlenné ro
diny vesnického řídícího učitele a poštmistra. 

Po gymnáziích v Brně a v Praze studoval ve
terinární lékařství, nejprve ve Vídni 
(1889—91), potom v Drážďanech a nakonec 
ve Lvově, ale pro intenzívní literární zájmy 
studia nedokončil a vedl pak neklidný život 
volného novináře a spisovatele (sám se ozna
čoval za „posledního bohéma“). Po několikale
tém pobytu v Praze, kde pracoval v advokátní 
kanceláři a živil se též příspěvky do časopisů 
a novin, odešel na Moravu a působil jako re
daktor nejprve v krajinském listě Malá Haná 
v Jevíčku a Boskovicích, od 1914 v Jihlavských 
listech v Jihlavě. 1916—18 byl ve Vídni redak
torem Vídeňského deníku. Krátký čas po válce 
pracoval ještě ve vídeňské odbočce ČTK, pak 
se opět vrátil na Moravu a působil v brněn
ském tisku, nejprve v Socialistické budoucnos
ti, potom ve Svobodě a Moravské orlici. Jeho 
přirozená družnost ho už od mládí vedla k in
tenzívní veřejné činnosti. Dlouhá léta působil 
v sokolském hnutí (mj. napsal slova k prostné- 
mu cvičení mužů pro 5. všesokolský slet 1907) 
a byl aktivním členem Moravského kola spi
sovatelů, kde navázal četná přátelství, zejm. 
s B. Benešem Buchlovanem, J. Demlem, J. Joh- 
nem a A. Mrštíkem. Zemřel na tuberkulózu, 
pohřben byl v Brně.

Literární činnosti se B. začal věnovat počát
kem 90. let za studií v Drážďanech, odkud při
spíval do Moravských listů črtami o Lužických 
Srbech a překlady veršů J. Barta-Čišinského. 
I celá jeho další literární tvorba tíhla k drob
ným útvarům psaným pro noviny a časopisy, 
zejména k povídce, fejetonu a žánrovému 
obrázku. Z povídek, publikovaných nejčastěji 
v Moravskoslezské revui a od počátku 20. let 
v brněnské Nivě, sestavoval pak knižní soubo
ry. B. povídky jsou charakteristické tematic
kou vazbou na autorův rodný kraj, realistic
kým zpodobením detailů ze života prostých 
vesničanů a lidí poznamenaných nebo vydědě
ných a věrným zachycením atmosféry morav
ského venkova; běžně využívají místního ná
řečí a mají humoristický ráz. Přátelství s V. 
Mrštíkem a vliv jeho románu Santa Lucia se 
projevily zejména v B. románu Hvozdíček, 
jenž s dobromyslným humorem vypráví 
a šťastně uzavírá milostný příběh moravského 
studenta v Praze. Některé připravované sbírky 
povídek (Chamtivci, Z mého alba, Šulístci) a 
román Rozvrat B. v důsledku své nemoci již 
nedokončil.
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PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bořek, Bořek Netýn (Po
zor 1896), Závis; -iš, -o-, -ýn. ■ PŘÍSPĚVKY in: Ji
hlavské listy (1914); Mor. listy (od 1892); Mor. slez, 
revue (od 1907); Mor. venkov; Nár. listy (1895—96); 
Niva (od 1921); Pozor (Olomouc, 1896); Socialistic
ká budoucnost (od 1920); Stráž Moravy (1910); Ve
čery Lid. novin (1911 — 13); Vídeňský deník 
(1916—19); Vídeňský nár. kalendář; Zlatá Praha (od 
1912). I KNIŽNĚ. Beletrie: Chlapíci (PP 1910); Hu
moresky (PP 1911); Hvozdíček (R 1912); Loceper (P 
1921, z Humoresek); Lojzina (P b. d., 1921); Příšery 
(PP 1922). ■

LITERATURA: ■ nekrology: E. S. (K. Elgart So
kol), LidN 28. 1. 1926; K. Nový, NO 29. 1. 1926; J. K. 
Doležal-Pojezdný: Bohém B. O., Vídeňský deník 6.2. 
1926 (též Malá Haná 1969, č. 2) ■; B. Jedlička: ref. 
Hvozdíček, LidN 5. 1. 1929; F. Továrek: Ve znamení 
pera, sb. Jevíčko a Malá Haná v literatuře (1958).

os

Václav Břežan
* asi 1568 Březno u Postoloprt
† asi před 1620

Kronikář a genealog.

Pocházel z českobratrské rodiny mlynáře. Ko
lem 1580 pobýval na Boleslavsku, nejspíše 
v bratrském prostředí, 1584 byl zapsán na uni
verzitě v Heidelbergu. Asi od 1593 byl v Kru
mlově při rožmberském dvoře, 1594 se tam 
stal jedním z rožmberských soudních písařů, 
1596 archivářem a knihovníkem Petra Voka. 
Dokladem o této činnosti je uspořádání a po
pis rodových archiválií a dochovaný katalog 
rozsáhlé rožmberské knihovny. 1601 přesídlil 
s rožmberským dvorem dö Třeboně. Po smrti 
P. Voka 1611 přešel ve stejné funkci do služeb 
Švamberků.

Asi od 1602 pracoval na rozsáhlé historii 
rožmberského rodu. Z tohoto spisu se první tři 
díly v 18. stol, ztratily (dochoval se z nich pou
ze „krátký sumovní výtah“) a jsou známy jen 
poslední dva, věnované létům 1546—1611 
a zpracované 1610—15. Obsahují podrobné 
oslavné životopisy Viléma a Petra Voka 
z Rožmberka na pozadí politického vývoje ze

mě a hospodářského dění na rožmberských 
statcích. Vedle toho zpracoval B. řadu drob
ných šlechtických genealogií, jen zčásti zacho
vaných. Jeho díla jsou založena na archívním 
studiu a obsahují cenné údaje i z dnes ztrace
ných pramenů. V B. pracovní metodě převládá 
zřetel k věcnému sdělování faktů rozmanité 
závažnosti a snaha postihovat jejich historické 
souvislosti. Tím se B. práce blíží dějepisectví 
jednoty bratrské, k níž náležel a kde asi nabyl 
vzdělání. Archivářská zkušenost ho vedla 
k užívání pomocných historických disciplín 
(heraldika, studium formulářů) pro historio- 
grafickou práci.

RUKOPISNĚ: Monumenta Rosenbergiaca^ (asi 
1602—1609, většina ztracena); O páních z Říčan 
(1604); Kroniky duchovní o víře v Ježíše Krista 
(1607, ztraceno); Rosenberské kroniky krátký a su
movní výtah (1609); Padesátní letopis (1610—12, 
o Vilémovi z Rožmberka, 4. díl Monument); O rodu 
starožitném a heroitském pánů ze Šternberka 
(1610); Historie o korunování Rudolfa II.... (1611); 
O páních Vřesovcích (1611); O rodu J. M. pánů 
z Švamberka (1612); O panu Petru Vokovi, posled
ním vládaři domu rosenberského (1612—15, 5. díl 
Monument); Kaplířové ze Sulevic (asi 1611 — 12); 
O páních Olbramích z Štěkře (1612); Mičan z Klin- 
štejna (1613); O rodu pánů Švihovských z Risenber- 
ka (1613—15); Škopkové z Dubé, Liběšic a Dražic 
(1614); Doudlebský z Doudleb (1615); Podolové ali
as Čáslavové z Podolé (1615); Páni z Gutenštejna 
(1618); Ungnadové z Weisenwolfu (1618); Bechyně 
z Lažan (1618); O rodu pánů Šliků z Holýče (1618); 
Vítové z Rzavého, Dobronic, Ostromeče; O páních 
z Leichtenburku; Čejka z Olbramovic; Páni z Cim- 
burka; O páních Schönburcích; Krabicové z Weit- 
mile; Páni z Rabštejna, jinak Pflug; Páni z Lipého; 
Klenov alias Janovic; Páni z Koldic; Zmrzlík ze 
Svojšína; O páních Velharticích. I EDICE: F. Palac- 
ký: Rožmberské kroniky krátký a sumovní výtah, 
ČČM 1828; Život Viléma z Rožmberka (1847, ed. F. 
Palacký); Život Petra Voka z Rožmberka (1880, ed. 
F. Mareš); J. Salaba: Korespondence kněze B. M. 
Cyra s V. B. a Petrem Vokem, Věstník KČSN 1900; 
H. Gross: Paměti o vladykách Olbramích ze Štěkře, 
Věstník KČSN 1898; Poslední Rožmberkové (výbor, 
1941, ed. J. Dostál). ■

BIBLIOGRAFIE: F. Mareš: V. B. (soupis prací V. 
B.), ČČM 1878; in sb. Památník V. B. (Žatec 1931, se 
soupisem literatury), i LITERATURA: F. Mareš: V. 
B., ČČM 1878; J. Salaba: Po stopách Březanovy 
ztracené Kroniky rožmberské, ČČM 1898 4- Vyše- 
brodská kniha rožmberská Březanem zčeštěná 
a prodloužená, Věstník KČSN 1899; F. Mareš: Nor
bert Heermann a V. B., ČČM 1899; J. Salaba: V. B., 
Naše doba 1899; H. Gross: V. Březana regesta výsade..
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daných městu Českémtf Krumlovu za panství rožm
berského, Věstník KČSN 1902; A. Truhlář: Dodatky 
a opravy k biografiím starších spisovatelů českých, 
ČČM 1913; J. Salaba: Smrt historika V. B., LF 1926; 
sb. Památník V. B. (Žatec 1931); K. Krofta: Bratrské 
dějepisectví mimocírkevní, in O bratrském dějepi- 
sectví (1946); Z. Malý: Březanovy poznámky o vál
kách husitských, ČSPS 1957 + V. B. a městská privi
legia pražská, Jihočes. sborník hist. 1958 + O Březa- 
nově kronice, Jihočes. sborník hist. 1960; F. M. Bar
toš: O B. autorství České kroniky, Jihočes. sborník 
hist. 1961 4- Historik V. B. a jednota bratrská, Kost
nické jiskry 1963, č. 17; V. Hadač: Drobné příspěvky 
k životopisu a dílu V. B., Jihočes. sborník hist. 1962; 
J. Kolár: Z mládi V. B., ČLit 1976.

Jk

Matouš Václav Březina
† 1651 Litomyšl

Tiskař, vydavatel lidové četby.

Oženil se asi 1630 s vdovou po litomyšlském 
tiskaři Janu Rykovi a vydával v litomyšlské 
tiskárně hlavně drobné zábavné i populárně 
naučné knížky pro lid a kramářské písně.

Sám byl autorem pamětních zápisků o lito- 
myšlských událostech z let 1600—1645. Pro
dukce jeho tiskárny dochovávala tradici nená
ročného předbělohorského lidového čtení až 
do pol. 17. stol.

Z TISKAŘSKÉ PRODUKCE: Písničky pobožné 
(1631); V. Jakobeus Kuřelovský: Kalendář hospo
dářský a kancelářský (1632); Rozprávky tyto nadar
mo nebudou... (po 1636); J. Tobeides Bítešský: Ko
medie o narození Krista Pána (1637); Kronika 
kratochvilná o ctné a šlechetné panně Meluzině 
(1644); T. Mouřenín z Litomyšle: Historia krato
chvilná o jednom sedlském pacholku... a o pobě
hlém Židu... (1647).

Jk

Otokar Březina
* 13. 9. 1868 Počátky u Pelhřimova
† 25. 3. 1929 Jaroměřice nad Rokytnou

Básník, esejista, prozaik a myslitel, představitel sym
bolismu a jeden z největších zjevů novodobého čes
kého básnictví. Ve svém díle hledajícím odpovědi na 
základní otázky o smyslu života spojil zkušenost 
vlastního lidského a myšlenkového zrání, podepře
ného rozsáhlou konfrontací s dědictvím nejrůzněj
ších kultur, s výrazovými prostředky moderního 
evropského básnictví. Zejména novou básnickou 
obrazností, vytvářenou řetězci metafor a vycházející 
z oblastí racionálního poznání, a hudebností svého 
volného verše trvale ovlivnil celý vývoj českého bá
snictví 20. století.

VI. jm. Václav Jebavý. Narodil se ze třetího 
manželství počáteckého obuvníka a vyrůstal 
jako jediné dítě starších rodičů. Základní škol
ní vzdělání získal v Počátkách. 1883 přestoupil 
z tamější měšťanské školy do 4. tř. reálky 
v Telči, kde vlivem učitelů L. Čecha a J. Mlád
ka vládl čilý kulturní ruch, kterého se účastnil 
i B. Po maturitě (1887) přijal místo učitele v Ji- 
nošově u Náměště n. Oslavou; zde se seznámil 
s teosofkou Annou Pammrovou, se kterou si 
celý život dopisoval (tato korespondence spo
lu s korespondencí se spolužákem F. Bauerem 
zachycuje B. myšlenkové zrání v tvůrčím údo
bí). Po doplňovací maturitě na učitelském 
ústavu v Praze působil v Nové Říši na Moravě 
(1888—1901). Zde žil osaměle a věnoval se, ze
jména po smrti rodičů (v únoru 1890), studiu 
jazyků, literatur, filozofických spisů a vlastní 
literární tvorbě. 1894 složil v Soběslavi učitel
skou zkoušku pro měšťanské školy, na nichž 
učil od 1901 v Jaroměřicích n. Rokytnou 
(1901—05 na chlapecké, pak na dívčí), od 1914 
se sníženým úvazkem. Od 1919 měl až do své
ho penzionování (1925) tvůrčí dovolenou. Za 
své dílo získal B. řadu poct; 1913 byl jmeno
ván dopisujícím, 1923 řádným členem CAVU, 
1919 čestným doktorem filozofie UK v Praze. 
Nabídnutou profesuru filozofie na brněnské 
univerzitě 1921 odmítl. 19*21 a 1928 byl navr
hován za českého kandidáta pro Nobelovu ce
nu. 1928 obdržel tzv. velkou Státní cenu, celou 
částku (100 tisíc korun) však věnoval Svatobo- 
ru. — Pohřben v Jaroměřicích n. R.

První básnické pokusy O. B. vznikly ještě 
v Počátkách (sbírka Ohlasy duše, ovlivněná V. 
Hálkem). Raná tvorba, podnícená četbou
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a vlasteneckým prostředím telčské reálky, se 
opírala o patos běžné rétorické poezie a ani B. 
drobné prózy nevybočovaly z dobového rázu 
tehdejší české literatury (V. Beneš Třebízský, J. 
Neruda, S. Čech). Později, po soustavném stu
diu světové, zejména francouzské literatury, 
prohluboval B. postupně psychologický realis
mus svých próz (Důležitý den ze života příštip- 
káře, Protější okno), který vyvrcholil 1892 
v Románu Eduarda Brunnera; práce zaslaná 
již k otištění v Šimáčkově Světozoru byla poz
ději B. vyžádána nazpět a zničena. Po smrti 
rodičů zesílil B. zájem o otázky smyslu lidské
ho života. Seznámení s moderní symbolistic- 
kou tvorbou (Baudelaire) a s programovými 
statěmi F. X. Saldy přivedlo B. znovu k poezii, 
která mu měla umožnit bezprostřednější za
chycení jeho duševních stavů a myšlenek (pří
klon ke generaci 90. let vyjádřil 1895 i podpi
sem Manifestu české moderny). Vlastní B. dílo, 
podle básníkova vyjádření začínající až básně
mi první knihy, zrcadlí jeho myšlenkový vývoj 
i jednotlivé jeho stupně. První kniha básní (Ta
jemné dálky) odkrývá v reflexívních zpově
dích kořeny jeho básnické individuality, které 
nalézá především v chudobě a v osamělosti 
a v touze vymanit se z úzkých hranic životní 
existence uměním. Pesimistické ladění knihy, 
pramenící z obtíží dosáhnout zamýšlených cí
lů, překonal B. v básních další své sbírky (Sví
tání na západě) pochopením bolesti, samoty 
a smrti jen jako přechodného stadia nekoneč
ného života. Ve své třetí knize (Větry od pólů) 
viděl B. předpoklad dalšího vývoje jednotlivce 
i lidstva ve vzájemné lásce a pochopení. 
Všeobjímající láska je tu klíčem k hlubšímu 
poznání zákonů života člověka i přírody. Za 
nositele tohoto poznání i stálého pokroku lid
stva pokládal B. zprvu geniální jedince (Stavi
telé chrámu), později však došel k závěru, že 
dosažení absolutního poznání zákonů světa 
nezávisí jen na duchovní práci jedinců, nýbrž 
na činnosti všech lidí, i fyzicky pracujících, kte
rým byl upírán podíl na duchovním i hmotném 
bohatství země i účastenství na stavbě doko
nalejšího světa (Ruce). Pátou sbírkou, oslavují
cí život a práci jako dar, kterého si každý má 
vážit, se v podstatě uzavírá B. básnická čin
nost, neboť další sbírku básní (podle svědectví 
J. Demla se měla nazývat ZemS) již nedokon
čil a 1907 se jako básník, od 1908 i jako esejis- 
ta pro veřejnost trvale odmlčel. Své myšlenky 
šířil jen v rozmluvách s četnými návštěvníky, 

kteří za ním přicházeli do Jaroměřic. — Do fi
lozofických esejů (Hudba pramenů), které 
osvětlují základní myšlenky B. tvorby, uložil 
své názory na význam uměni a na jeho místo 
v procesu poznání, na stálý vývoj člověka 
a přírody, na podíl jednotlivce a mas na vývoji 
společnosti, na nejvyšší spravedlnost, hodnotu 
každé přítomnosti, aj. Je z nich, stejně jako 
z jeho básní, patrno jeho přesvědčení o exi
stenci dosud nepoznaných oblastí života i chá
pání umění jako jediného pojítka mezi těmito 
oblastmi a reálným světem. Vývoj B. myšlení 
se odrazil i ve vývoji jeho básnického výrazu. 
Pravidelný rýmovaný verš (alexandrín) první 
sbírky vystřídal v meditativních básních verš 
volný, umožňující v celé šíři postihnout nový 
rejstřík smyslových dojmů a významová bo
hatství myšlenky. B. jazyk, dosahující místy su
gestivní hudebnosti, charakterizuje kupení při
rovnání a metafor a užívání cizích slov a od
borných termínů, čerpaných zprvu převážně 
z oblasti náboženské, později ze všech oblastí 
lidské činnosti, zejména z oboru přírodních 
věd a práce venkovského člověka. Právě těmi
to výrazovými prostředky, jejich v české poe
zii mimořádně důsledným emocionálním vy
užitím, vytváří se v B. tvorbě kontakt básníko
va světa s životní realitou, který je zdrojem 
trvalých hodnot jeho díla. Novými výrazový
mi možnostmi poezie, kterými dokázal vyjád
řit i složité filozofické myšlenky, obrazností 
jazyka i strukturou verše působil B. nejen na 
básníky 90. let, nýbrž i na celou českou poezii 
20. století.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Václav Danšovský (Ves
na), Václav V. Danšovský; -V-, -v-, (Orel, Orlice), V. 
D-ý. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach secese (1896); Al
manach na rok 1900; Kalendář neodvislého dělnic
tva (1900); Lid. noviny (1911); Lumír (1898—1900); 
Moderní revue (1894—1907); Mor. orlice (1890); Ni
va (1892 — 1900); Novina (1908); Nový kult (1899); 
Nový život (1896—1901); Obrázková revue (1899); 
Orel (1887—90); Orlice (1887—89); Rozhledy 
(1895—98); Sborník pro filozofii, mystiku a okultis
mus (1897-98); Srdce (1902); Vesna (1886-97); 
Volné směry (1897-1906). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Ta
jemné dálky (BB 1895); Svítání na západě (BB 1896); 
Větry od pólů (BB 1897); Stavitelé chrámu (BB 
1899); Ruce (BB 1901); Hudba pramenů (EE 1903); 
Zrcadlení v hloubce (E 1924); Smysl boje (E 1925); 
Přítomnost (E 1927, ed. B. Bělohlávek); Jediné dílo 
(E 1928, ed. B. Bělohlávek); — posmrtně: Dílo smrti 
(E 1930, ed. M. Lukšů a E. Chalupný); Skryté dějiny 
(E 1931, ed. O. Fiala); Slovo (E 1931, ed. O. Fiala);
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Mír (E 1932, ed. O. Fiala); Nové eseje (1935, obs. 
Skryté dějiny, Dílo smrti 1., Mír, Slovo); Oslnění 
svobody (E 1939,'ed. O. Fiala); Eseje z pozůstalosti 
(1967, ed. O. Fiala, obs. dosud vydané EE a E Stavba 
ve výši); Návrat (B 1968, ed. O. Fiala); Skryté dějiny 
(EE 1970, ed. J. Zika). - Výbory: Výbor básní O. B. 
(b. d., 1910, usp. E. Lešehrad); O. B., A. Sova, V. Dyk 
(b. d., 1912, usp. M. Hýsek); Úvod do studia O. B. 
(1918, usp. F. Tichý); Výbor básní a próz (1920, usp. 
E. Lešehrad); Bezruč — Sova — B. (1926, usp. K. Hi- 
kl)f Z díla O. B. (1927, usp. E. Lešehrad); Z díla O. B. 
(1932, usp. E. Lešehrad); Modlitba za nepřátele 
(1966, usp. M. Červenka); Nebezpečí sklizně (1968, 
usp. M. Červenka); O. B. (1970, usp. J. Zika). — Sou
borná vydání: O. B. Básnické spisy (Spolek výtvar
ných umělců Mánes, 1913,1 sv., další vyd. 1916,1920, 
1926); Básnické spisy 2 (Litomyšl 1926,2 sv., obs. do
sud nevydané básně z 1901 —06); Spisy O. B. (ČAVU 
v nakl. Melantrich, 1933, 3 sv., ed. M. Hýsek; další 
vyd. 1. sv. 1942, 1948); Básně (Čs. spisovatel, 1958, 
1 sv., ed. J. Zika); O. B. Básnické spisy (Čs. spisovatel, 
1975, 1 sv., ed. B. Štorek). ■ KORESPONDENCE: 
Dopisy O. B. 1 (F. Bauerovi z 1887 —1901, ed. M. Hý
sek, 1929); Dva dopisy O. B. (O. Pickovi z 1914 
a 1916), Nár. práce 5.4. 1929; F. Navrátil: Z dopisů 
O. B. svému rodišti (z 1915—28), Nár. listy 19. 4. 
1929; Několik dopisů O. B. (E. Lešehradovi z 1902— 
29 a nakladateli F. Šimáčkovi z 1892; 1930); Dopisy 
O. B. Zdeňku Záhořovi (z 1917—28), Cesta 1929/30; 
Dopisy O. B. 2 (E. Chalupnému z 1904—28, ed. E. 
Ch., 1931); Dopisy O. B. A. Pammrové (z 
1889-1905, ed. A. P., 1932); Dopisy O. B. 3 (F. Bílko
vi z 1900-29, ed. V. Nečas, 1932); Listy O. B. Jakubu 
Demlovi (z 1903—28, ed. J. D., 1932); A. Veselý: B. 
dopisy z mládí (K. Vodičkovi z 1886-87), Kolo 
1932 4- Dopis O. B. J. Voborníkovi (z 1902), Kolo 
1933; Listy O. B. Anně Pammrové (z 1905—28 a ně
kolik dopisů z 1890—1926, ed. J. A. Verner, 1933); 
Korespondence O. B. s K. Dostálem-Lutinovem (z 
1896—1904, ed. O. Svozil, 1939); V. J. Pokorný, F. 
Jech: Z dopisů O. B. Eduardu Pillerovi (z 1888—93), 
Hlídka 1940; Vzájemné dopisy O. B. a F. X. Saldy (z 
1898-1922, ed. E. Chalupný, 1939); Duchovní přá
telství (vzáj. koresp. L. Klímy s E. Chalupným a O. B. 
z 1915—22, ed. J. Kabeš, 1940); Hledání a jistota 
(vzáj. koresp. s O. Theerem z 1912—16, ed. J. Kabeš, 
1946). H

BIBLIOGRAFIE: A. Veselý: O. B. Osobnost a dílo 
(Brno 1928, obs. též přehled, čas. přisp.); J. Brambo
ra: Bibliografie O. B. + Prolegomena a paralipome- 
na a doslov k soupisu B. prací, obojí Rozpravy 
Aventina 1928/29; M. Papírník, A. Zikmundová: 
Knižní dílo O. B. (1969); J. Kubíček: O. B. Soupis lite
ratury o jeho životě a díle (1971). ■ LITERATURA: 
M. Marten: O. B. (1903); G. R. Opočenský: O. B. 
(1909); S. Zweig: O. B. (1910, přel. Z. Doležil); E. 
Saudek: O poezii O. B. (Vídeň 1912); M. Marten: O. 
B. (1915) → Akord. Mácha, Zeyer, B. (1916); J. Sta

něk, J. Durych: O. B. 1868—1918 (Přerov 1918, změn, 
vyd. stati J. Durycha 1928); E. Lešehrad: Hledači 
mystických pramenů (1922); V. Zelinka: O. B. (1923); 
J. V. Sedlák: Gotické sny (Nová Říše 1927) 4- Hovo
ry s věčností (Nová Říše 1927); M. Dvořák: Tradice 
díla O. B. (Břeclav 1928); In memoriam (Stará Říše
1929) ; A. S. Mágr, O. Piek: Chvíle s O. B. (1929); J. 
Moučka: Z rozprav s O. B. (1929); G. Picková-Saud- 
ková: Hovory s O. B. (1929); J. Rambousek: Hrst 
vzpomínek na básníka B. (Kežmarok 1929); E. Sau
dek: Pod oblohou O. B. (1929); J. Staněk: O. B. (Pře
rov 1929)f V. Závada: Za Otakarem B. (1929); F. 
Jech: Místo harmonie a smíření (Mor. Budějovice
1930) ; J. M. Sedlák: Vlny k druhému břehu (Nová 
Říše 1930); L. Syllaba: Lékařská návštěva u O. B. 
před jeho smrtí (1930); J. Deml: Mé svědectví o O. B. 
(1931); J. Doležal: O. B., příprava k poznání jeho díla 
(Třebíč 1931); J. Durych: O. B. (1931); J. Rambousek: 
Básník O. B. a Jakub Deml (Kežmarok 1931); J. Čer
noch: Zima a léto s B. a Úlehlou na jaroměřické 
škole (Olomouc 1932); F. Navrátil: O. B. a město Po
čátky (Počátky 1932); J. Vrba: O. B. a jiní přátelé 
v mé paměti (1932); F. Jech: Hvězdné nebe O. B. (Ja- 
roměřice 1933) 4- O. B. (Mor. Budějovice 1934); T. 
Zapletal: Tichý oceán (Pelhřimov 1933) + Město 
(Pelhřimov 1934); F. Bílek: Moje radost nad O. B. 
(1935); R. Habřina: B. a Nietzsche (Olomouc 1935); 
R. Pannowitz: Vzpomínka na O. B. (Tasov 1936); J. 
Pogonowski: Twórczošč O. B. (Varšava 1936); A. 
Pospíšilová: O. B. (Olomouc 1936); P. Fraenkl: O. B. 
(Kroměříž 1936) + O. B. Mládí a přerod (1937); J. 
Ošmera: O. B. (1937); J. M. Sedlák: Meditace z let 
1916—1930 (Rýmařov 1938) 4- Památce O. B. (Rý- 
mařov 1938); sb. In memoriam (Domažlice 1939); L. 
Jelínek: O. B. ze všedního rozhovoru (1940); A. Pam- 
mrová: Mé vzpomínky na O. B. (1940); L. Kratoch
víl: B. vychovatelské poselství (1941); sb. Stavitel 
chrámu (1941); V. Lesný: Básnický zápas O. B. 
(1945); B. Pernica: O. B. intimní (4847); O. Králík: O. 
B. 1892—1907 (1948); J. B. Čapek: Básník vesmíru 
a člověka (Počátky 1968); sb. O. B. (1968); O. Fiala: 
Studie z novoříšského období O. B. (1969); J. Zika: 
O. B. (1970); sb. Stavba ve výši (Brno 1970). 9 F. V. 
Krejčí: Nové proudy a dekadence 4- Český mystik 
a symbolista, obojí Rozhledy 1894/95; 4- ref. Svítání 
na západě, Rozhledy 1895/96; S. Bouška: ref. Tajem
né dálky, Hlídka lit. 1895 4- O. B., Nový život 1896; 
» ref. Větry od pólů: Kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 
1897/98; F. X. Šalda, Lit. listy 1897 → KP 3 (1950) ■; 
■ ref. Stavitelé chrámu: F. V. Krejčí, Rozhledy 1898/ 
99; O. Theer: O. B. a Stavitelé chrámu, Lumír 
1899/1900 ■; M. Marten: Kniha mystická (ref. Ruce), 
Srdce 1901/02; K. V. Prokop: První tři básnické sbír
ky O. B., Komenský 1902; S. Bouška: Básník mystik, 
Nový život 1903; J. Deml: Slovo k Hudbě pramenů, 
Nový život 1903; O. Theer: ref. Hudba pramenů, Lit. 
listy 1903/04; H. Dlouhý (T. Hudec): Moderní mys
tik, Hlídka 1903; E. Chalupný: O. B. Rozbor psycho-

318



Březina

logický. Ženský obzor 1903/04 4- O. B. Estetické ka
pitoly, Přehled 1902/03 → Drobné spisy 2 (1912); J. 
Karásek in Impresionisté a ironikové (1903); E. Le- 
šehrad in Ideje a profily (1903); E. Chalupný: O. B., 
Čechische Revue 1906/07; A. Novák: Velký syntetik, 
Přehled 1907/08; F. X. Šalda: O. B., Novina 1908 → 
KP 7 (1953); M. Hýsek: O. B., Lumír 1908/09 4- Tol- 
stoj a B., LidN 10. 12. 1910; A. Procházka in České 
kritiky (1912); E. Saudek: O poezii O. B., Volná myš
lenka 1912; E. Chalupný: Básnické spisy O. B., Pře
hled 1912/13 → Fejetony (1913); R. Medek: Herois- 
mus evoluční naděje, k básnickým spisům O. B., Mo
derní revue 1913, sv. 27; F. X. Šalda: Vývoj a inte
grace v poezii O. B., in Duše a dílo (1913); J. Vodák: 
K novému vydání básní B., Čas 14. 9. a 21. 9. 1913; J. 
Hronek: Dramatický ráz lyriky B., Vychovatel 1916; 
■ jubilejní rok 1918: J. Deml: Příroda v díle O. B., 
Kmen 1917/18 → Šlépěje 4 (1919); V. D. (Dyk): 
K padesátým narozeninám O. B., Lumír 1918; F. 
Götz: O. B., Komenský 1917/18; Š. Jež: Člověk, spo
lečnost a lidstvo v díle B., Čes. revue 1918/19; K Ka
čer: Rytmická struktura B. verše, Lípa 1918/19; P. 
Moudrá: K jubileu básníkovu, Ženský obzor 1918; 
A. Novák: Národní význam O. B., Národ 1918 → 
Z času zaživa pohřbených (1923) 4- Mystik českého 
venkova, Venkov 13.9. 1918 4- Prózy O. B., Venkov 
1.10.1918; M. Rutte: O. B., Cesta 1918/19; R. Svobo
dová: Jaroměřická škola, Lípa 1918/19; F. X. Šalda: 
Národní podobenství tvorby B., Kmen 1918/19 → 
KP 10 (1957); J. Vrba: K mistrově padesátce, Vzlet 
1918 ■; V. Bitnar: O. B. a Katolická moderna, Ar
chív literární 1919; J. Deml: Myšlenky o díle O. B., 
Lípa 1918/19; V. Lesný: O. B. a staroindická filozo
fie, Lípa 1918/19; V. Martínek: O. B., Mor. slez, sbor
ník 1918/19; J. Staněk: B. názory filozofické a sociál
ní, Obzor 1919; A. Šár: Tvůrčí konfese, Ruch 1919; J. 
Bartoš: K metafyzice umění u O. B., Lípa 1919/20; R. 
Medek in Dva hlasy (1921); A. Novák: Krajinářský 
živel v poezii O. B., Lumír 1921 → Nosiči pochodní 
(1928); V. Zelinka: B. a Vrchlický + Všemohoucí 
metafora, obojí Archa 1923; J. Durych: Vnější záha
dy v životě O. B., Rozmach 1925; M. Dvořák: Něko
lik slov k poslednímu výboru z díla O. B., Tvar 1927; 
P. Fraenkl: Několik poznámek na okraj Lešehrado- 
va výboru z díla O. B., Sever a východ 1927 4- Inspi
rační zdroje v poezii O. B., Sever a východ 1927 
a 1928; V. Lesný: Indická moudrost v poezii českého 
básníka, in Duch Indie (1927); O. Skála (O. Fiala): 
Smrt v díle O, B., ČMF 1927; ■ jubilejní rok 1928: V. 
Bitnar: Jubileum B. bášně Nejistoty, Lid. listy 12. 9. 
1928; K. Čapek: Otokaru B., LidN 13. 9. 1928 → Ra
tolest a vavřín (1947); J. Deml: Básník víry, Tvar 
1928; M. Dvořák: Básnický odkaz B. a jeho dědic, 
Tvar 1928 + Pohyb v díle O. B., Host 1928/29; P. 
Eisner: Vykupitel, Rozpravy Aventina 1928/29, č. 3; 
P. Fraenkl: Básnický typ O. B., Rozpravy Aventina 
1928/29, č. 1-4; B. Fučík: Metafora, Tvar 1928 + 
Duše republiky, Volné směry 1928/29; G. (F. Götz): 

O. B, NO 13. 9. 1928; A. Habřina, R. Habřina: O. B. 
a Jinošov, LidN 13,9. 1928; J. Hora: K jubileu O. B., 
LitN 1928, č. 33 + O. B., RP 13. 9. 1928 →Poezie 
a život (1959); M. Hýsek: O. B., NL 13. 9. 1928 4- 
Z chlapeckých veršů O. B. 4- Ze staré B. korespon
dence, obojí NL 14. 9. 1928; J. Karásek: Jak povstal 
pseudonym O. B., Lit. rozhledy 1928/29; J. Kodíček: 
O. B., Tribuna 13. 9. 1928; K. (F. V. Krejčí): O. B., PL 
13. 9. 1928; J. Mahen: Ze začátků O. B., Panoráma 
1928/29; A. Novák: Příklad O. B. 4- O. B. v Nové Ří
ši, obojí LidN 13. 9. 1928; K. Polák: Rilke a B., Roz
pravy Aventina 1928/29, č. 15; jv. (J. Vodák): Šede
sátník O. B., Čes. slovo 13. 9. 1928 → Cestou (1946); 
V. Závada: Místo blahopřání několik improvizací, 
Rozpravy Aventina 1928/29, č. 1; V. Zelinka: Ještě 
k B. jubileu, Hudba a škola 1928/29 ■;■ rok smrti 
1929: F. O. Babler: Březiniana, Archa 1929; J. Bar
toš: O typu lidí timidních, Filozofie 1929; J. Brambo
ra: Pocta básníku O. B., NL 15. 12. 1929; K. Čapek: 
Magister divinus, LidN 26. 3. 1929 → Ratolest a va
vřín (1947); J. Durych: Znovu k dtu O. B., Tvar 1929; 
O. Fiala: K rukopisné pozůstalosti O. B., LidN 24.12. 
1929; O. Fischer: B. rým, Tvar 1929 → Duše a slovo 
(1929) 4- B. a Sova, LidN 30. 3. 1929 + O. B., Naše 
doba 1929; B. Fučík: Odešel kníže, Rozpravy Aven
tina 1928/29, č. 29; A. Fuchs: O. B. a katolická mysti
ka, Pestrý týden 1929; F. Götz: O. B. mrtev, NO 26. 
3. 1929; J. Hora: O. B. mrtev, RP 26. 3. 1929 4- Nad 
hrobem O. B., Plán 1929 → Poezie a život (1959); F. 
Horečka: O vztahu básníka O. B. k malířství, Roz
pravy Aventina 1928/29, č. 32; M. Hýsek: B. student
ská báseň o Husovi, LF 1929; H. Jelínek: Le mysti- 
cisme ďO. B., L’Europe centrále 1929; J. Karásek: 
Počátky O. B. v Moderní revui, Čes. bibliofil 1929; O. 
Králík: F. X. Šalda jako kritik O. B., Tvar 1929; m.: 
O. B., Hlídka 1929; J. M. (Mahen): Když zemřel vel
ký básník, Index 1929; P. Moudrá: B. sociální mysti
ka, Čes. slovo 27. 3. 1929; A. Novák: O. B. 4- Život 
O. B., obojí LidN 26. 3. 1929 4- O. B. a vlastenectví, 
LidN 27. 3. 1929; F. Pala: O. B. a hudba, Čes. slovo 
28. 3. 1929; A. Pammrová: Moje první setkání s O. 
B., Ženský obzor 1929; F. Peroutka: O příbuznosti 
s O. B., Přítomnost 1929 → Ano a ne (1932); O. Piek: 
O. B. a jeho němečtí překladatelé, Hovory Sfinx 
1929; A. Pražák: O. B., Bratislava 1929 → Míza stro
mu (1940); M. Rutte: Stavitel chrámu, in Doba a hla
sy (1929) → Mohyly s vavřínem (1939); E. Saudek: 
Žena v díle O. B., LitN 1929, č. 7; F. X. Šalda: B. bá
snická metafora, LitN 1929, č. 7 4- Básníkovo dílo 
a básníkovo soukromí 4- Problémy březinovské, 
obojí ŠZáp 1929/30; T. Trnka: O. B. jako filozof (se 
4 dopisy z 1920—27), Rozpravy Aventina 1928/29, č. 
31; an. (B. Václavek): Za Otakarem B., Red. 1928/29; 
A. Veselý: O. B. a skupina Moderní revue, Čs. repub
lika 4. 6. 1929 4- Za Otakarem B., Pískle v trní 1929; 
jv (J. Vodák): O. B. mrtev, Čes. slovo 26. 3. 1929; Z. 
Záhoř: O extatické stránce poezie O. B., Cesta 1928/ 
29 4- Život O. B., Panoráma 1929/30 rok 1930:
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E. Chalupný: Názory O. B. o náboženství, Sociolo
gická revue 1930 4- Posmrtné eseje B., zvláště Dílo 
smrti, Nová Říše 1930; B. Koutník: B. hovory, Čin 
1929/30; B. Neumannová: Žena v životě O. B., Roz
pravy Aventina 1929/30, č. 33; F. Novotný: Vladaři 
snů, sb. Studie a vzpomínky dru A. Novákovi k pa
desátým narozeninám (1930); M. Novotný: Pod ob
lohami O. B., Lit. rozhledy 1929/30; J. Opolský: Za 
O. B., Almanach ČAVU 1930; A. Pammrová: Neu
spokojivá informace Zvídavým, Kolo 1930; B. Sla
vík: B. esej, Archa 1930 4- Esej B. a Unamunův, 
Akord 1930; V. Stupka: O. B. a Paul Valéry, sb. Slav
nostní inaugurace rektora 10. listopadu 1930, Brno 
1930; J. Wojkowicz: Imaginární partner O. B., Lit. 
rozhledy 1929/30 ■; I. Ballo: O. B. a Slováci, Slov. 
pohFady 1931; O. Fiala: Ediční poznámky in Slovo 
O. B. 4- stať in O. B. Skryté dějiny, obojí Nová Říše 
1931; ne (A. Novák): O. B. a E. Krásnohorská, LidN 
14. 10. 1931; F. X. Salda: Z nové literatury o O. B., 
ŠZáp 1931/32; A. Veselý: Z pozůstalosti O. B., Čs. 
republika 1931; Z. Záhoř: Textové rozdíly mezi prv
ním a druhým vydáním Hudby pramenů, ČMF 1931; 
J. Durych: O. B. a Viktor Dyk, Lumír 1932; O. Fiala 
in O. B.: Mír (Nová Říše 1932); P. Fraenkl: Z rukopi
sné pozůstalosti O. B., NO 7. 8. 1932; R. Habřina: O. 
B. a žena, Středisko 1931/32; -vh- (M. Hýsek): Od 
smrti O. B., LF 1932; A. Novák: Viktor Dyk a O. B., 
Lumír 1932; ]. Portman: Mé styky s O. B., Vitrínka 
1932; E. Saudek: Duše v díle O. B., Kalendář česko- 
židovský. Ročenka 1932/33; F. Soldan: O. B. mysli
tel, Rozhledy po literatuře a umění 1932; A. Veselý: 
O. B. ve světle díla Goethova, Goethův sborník 
(1932) + Setkání O. B. s J. W. Goethem v přírodě, 
Lumír 1932; F. Jech: O. B. o poezii pro mládež, LF 
1933; V. Lesný: Influence of ancient Indián philoso- 
phy on Czech poet O. B., India and the World (Kal- 
kata) 1933; E. Saudek: Tři modlitby O. B., Kalendář 
českožidovský. Ročenka 1933/34; A. Veselý: O. B. 
intimní, Kolo 1933; F. Vodička: B. a Baudelaire, 
ČNM 1933; E. Chalupný: B. prvotiny, Rozhledy po 
literatuře a umění 1934; M. Bezděk: O. B. a Epilog 
Josefa Suka (s B. dopisem b. d.), Tempo 1933/34; E. 
Kompertová: Adjektivum O. B., Bratislava 1934; O. 
Králík: Setkání básníků, Lumír 1934; E. Lešehrad in 
Hledači skrytých pokladů (1934); J. Bukáček: B. 
a Dante, Lumír 1935 (i sep.); M. Dvořák: O skladbě 
B. metafor, LUK 1935; M. L. Hirsch in Poěmes ďO. 
B. (Paříž 1935); E. Chalupný: Posmrtné eseje B., Pa
noráma 1935; A. Janáček: Zrození básníka O. B., 
ČNM 1935; K. Svoboda: Česká estetika po Hostin
ském, Naše věda 1935; M. Dvořák: Boj o O. B., 
Akord 1936; P. Fraenkl: Z mládí O. B., Kolo 1935/36 
4- B. Modlitba večerní, LUK 1936 4- Mácha a B., 
alm. Chudým dětem 1936; A. Janáček: O. B. a F. X. 
Salda, ČMM 1936; F. Navrátil: Rod básníka O. B., 
Časopis Rodopisné společnosti českosl. 1935/36 (i 
sep.); F. Vodička: Březinovská literatura od roku 
1929, ČMM 1936; J. Krecar: Rukopis tvář myšlenky, 

in Z křižovatky nad Vltavou (1938); V. Bitnar: Meta
fora luny v lyrice O. B., Archa 1939; S. Bouška: O. B., 
Zvon 1938/39; M. Čapek: B. víra, Naše doba 1939; J. 
Durych: O. B. a Anna Kateřina Emmerichová, Lumír 
1938/39; O. Fiala: Mlčení O. B. v zrcadle korespon
dence a hovorů, LF 1939; A. Veselý: Proč O. B. ne
vydal druhou knihu esejů, Čes. slovo 1. 4. 1939; S. 
Zedníček: B. a Deml, Archa 1939; M. Zich: B. a Höl- 
derlin, Archa 1939; M. Jerhotová: Stavba B. metafor 
4- K pojmu „hudebnosti slohu“ O. B., obojí ČMF 
1939/40; O. Králík: Bolest v poezii O. B. 4- B. báseň 
Podobná noci, obojí Výhledy náboženské, kulturní, 
sociální 1940 4- Pojetí bolesti ve Větrech od pólů, 
Řád 1940; A. Novák: O. B., sb. Za Arnem Novákem, 
Brno 1940; F. Jech, F. Šindelář, B. Ryba: O. B. a kla
sické jazyky, LF 1941; E. Jurčinová: Julius Zeyer a O. 
B., LidN 27. 4. 1941; O. Králík: B. báseň Vladaři snů, 
sb. Morava Arne Novákovi (1941); an.: Matka v ži
votě O. B., Čes. deník 13. 7. 1941; V. Bitnar: Julius 
Zeyer a O. B., Akord 1942/43; M. Dvořák: Vůle v dí
le O. B. 4- Zvuk a slovo aneb drama dnešní lyriky 4- 
Přítomnost díla B., vše Akord 1943/44; O. Králík: O. 
B. a František Bílek, Archa 1945/46; F. Pražák: O. B. 
in Spisovatelé učitelé (1946); M. Szyjkowski: O. B. 
a Julius Slowacki, Slovesná věda 1947/48; A. Veselý: 
Básník a doba, Kytice 1948; F. Vodička: O významu 
O. B., LidN 24. 3. 1949; R. Havel: B. a Schopenhauer, 
LF 1949; O. Horáková: Malá statistika O. B., Oběž
ník Kruhu přátel českého jazyka 1949; O. Králík: 
Anna Pammrová a O. B., LF 1949; J. Pogonowski: 
Nové hlasy o O. B., Slovesná věda 1949; J. Janů: 
O poezii O. B., LitN 1954, č. 12 4- in O. B.: Básně 
(1958); J. Petrmichl: Za živa zazděná má píseň..., 
RP 13. 9.1958; F. Jílek: Básník - myslitel lidské řeči, 
Lid. demokracie 27. 9. 1958; M. Červenka in Český 
volný verš devadesátých let (1963) 4- B. verš, ČLit 
1965; O. Fiala: Mlčení O. B., Časopis Mor. muzea 
v Brně 1965 4- Poslední esej O. B., HD 1966; M. 
Červenka: Březinovské úvahy, in Symboly, písně 
a mýty (1966); J. Bednář: Odcizení v B. poezii, Pla
men 1968; M. Červenka: Osud v zrcadle dopisů, in 
O. B.: Nebezpečí sklizně (1968) 4- O. B. v září 1968, 
RP 13. 9. 1969; J. Janů in O. B.: Nebezpečí sklizně 
(1968); O. Králík: O. B. po stu letech, Červený květ 
1968; J. Mourková: Volní charakter B. poezie, Pla
men 1968; O. Sus: Velký univerzalista, HD 1968; S. 
Šmatlák: O kozmickom optimizme O. B., Nové slo
vo 1968, č. 17; V. Závada: O. B., Čtenář 1968; K. Bed
nář: O. B. dnes, in Střepiny, o které jsem se pořezal 
(1969); M. Dvořák: Apoteóza klasů, Vlastivěd, ro
čenka okr. archívu v Blansku 1969; J. Hrabák in O. 
B.: Básnické spisy (1975); J. Loukotka in O nábožen
ství a umění (1977).

dh
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Březinovy rozprávky
Asi 16. století

Soubor anekdot a facetií.

S titulem „Rozprávky tyto nadarmo nebudou, 
neb mnohým ku příkladu jsou" vydal dílo tis
kař M. V. Březina v Litomyšli po 1636. Od vy
davatelova jména je odvozeno obvyklé ozna
čení souboru, který je však pravděpodobně 
staršího původu.

Rozprávky (celkem 26), opatřené většinou 
předeslaným mravním naučením ve verších, 
jsou zčásti lidového původu, zčásti převyprá
věny z dobové zábavné literatury se zřetelem 
k prostému publiku; tomu odpovídá i jejich 
sociální obzor. Celek je ojedinělou ukázkou 
dobového čtení, určeného neučeným, převáž
ně venkovským čtenářům.

EDICE: in Kratochvilné rozprávky renesanční 
(1952, ed. A. Grund). ■

LITERATURA: j. V. Šimák: Dva příspěvky kni- 
hopisné, 1. Rukopisný sborník jablonecký, ČČM 
1916; J. Kolár in Česká zábavná próza 16. stol, a tzv. 
knížky lidového čtení (1960).

Jk

Vavřinec z Březové viz Vavřinec z Bře
zové

Bohuslav Březovský
* 25. 11. 1912 Rohozná u Poličky
† 24. 6. 1976 Praha

Prozaik a dramatik soustředěný k tématu citové 
a rozumové výchovy zejména intelektuálů, autor 
knih pro mládež.

Studoval na reál, gymnáziu v Poličce (mat. 
1932), pak dva roky práva a později filozofii 
(do 1938) na UK. 1936—38 byl redaktorem 
Národního osvobození a zároveň tajemníkem 
Souručenství na obranu míru. 1939—41 praco
val v nakladatelství Melantrich a Orbis, také 
jako externí redaktor. 1944 byl zatčen a věz
něn v koncentračním táboře Kallich (Kalek 
u Chomutova) až do konce války. 1945—48 
byl zaměstnán opět v Národním osvobození 
jako vedoucí redaktor kulturní rubriky, 1948— 
51 pracoval v Čs. státním filmu, 1951 — 55 jako 
redaktor v nakladatelství Čs. spisovatel, 
1955—57 jako vedoucí redaktor časopisu 
Květen, 1968 — 70 opět v nakladatelství Čs. 
spisovatel. 1958—68 a od 1970 žil jako spiso
vatel z povolání. Byl zetěm spisovatele Karla 
Nového.

B. próza pokračovala v tradici psychologic
kého románu soustředěného zejména k analý
ze člověka, který žije ve světě sociálních 
a etických převratů a konfliktů. V prvních 
dvou románech {Blíženci života, Člověk Ber
nard) se autor snažil zvýraznit autentičnost 
složitého hrdinova zrání prostřednictvím dení
kových záznamů a rozsáhlých sebepoznáva- 
cích pasáží. Zdůrazněním vnitřní očisty pře
tvářel B. román psychologický v román etický, 
vyzvedávající obecnou platnost individuálně 
nabytých mravních hodnot. Po delší romano- 
pisecké odmlce se B. v dvoudílném společen
ském románu Lidé v květnu a Železný strop 
odklonil od pasivních hrdinů, trýznivě tápají
cích při hledání smyslu života, k lidem, jejichž 
osudy jsou bezprostředně spjaty se sociálními 
proměnami od května 1945. Pokus spojit po
stupy a cíle introspektivní a sociálně kritické 
prózy představuje román Věční milenci;N růz
ných obdobích jsou zde konfrontovány životy 
lidí, kteří v převratném čase (30. až 60. léta) zá
pasí o poznání smyslu historických událostí 
i vlastní existence. Stylizace autentické výpo
vědi využil autor také v humoristické a ironic
ké autobiografii podvodníka vypočítavce Čistá 
duše. — Na rozdíl od románového díla, pro 
něž je příznačný zájem o psychologickou mo
tivaci lidských činů, chybí v B. dramatu a pró
ze určené dětem jednotící tematický nebo sty
lizační rys. Jednu hru B. koncipoval jako histo
rické drama osudu skutečné postavy (Veliké 
město pražské), druhou jako konverzační vese
lohru (Nebezpečný věk), třetí jako ironickou 
komedii (Všechny zvony světa).
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ŠIFRY: b, b., B., Břz. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čteme 
(1943); Krit. měsíčník (od 1947); Květen (1955— 
59);Lid. noviny (od 1938); Lit. noviny (od 1957); Lu
mír (1939—40); Nár. osvobození (od 1936); Naše 
zprávy (od 1939); Nový život (od 1954); Panoráma 
(1939—41); Rozhledy (1938); Studentský časopis (od 
1931). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Blíženci života (R 1940); 
Zlatá jeskyně (pohádka, 1941); O dvou zázračných 
poutnících (PP pro ml., 1943); Udavač (P pro ml., 
1945); Člověk Bernard (R 1945, 1969 s tit. Vzdušné 
zámky); Tajemný hrad Svojanov aneb Paměti Fran
tiška Povídálka (R pro ml., 1947); Jak poslal Honza 
duši, oči a srdce na vandr (pohádka, 1947); O zlatém 
srdci (P pro ml., 1948); Pozor! Natáčíme! (Rp pro 
ml., 1954); Lidé v květnu (R 1954); Železný strop (R 
1959, pokrač. předchozí kn.); Nebezpečný věk (D 
1962, prem. 1961); Věční milenci (R 1965); Joachym 
aneb Vládychtivost (R 1967); Nepovídej pohádky 
(pro ml., 1970); Čistá duše (R 1971). — Úprava: J. 
Hodek: Útěk do druhého odboje (1946). ■ — SCÉ
NICKY. Hry: Veliké město pražské (1950, hráno též 
s tit. Jan Želivský); Všechny zvony světa (1967). ■ 
REDIGOVAL časopis: Květen (1955—57).!

LITERATURA: ■ ref. Blíženci života: K. Sezima: 
Z nové české prózy, Čteme 1941; K. Bednář: Nový 
autor mladé prozaické generace, Panoráma 1941 ■; 
JŠr. (J. Šnobr): ref. O dvou zázračných poutnících, 
Úhor 1944; ■ ref. Člověk Bernard: F. Götz, NO 20. 
11. 1946; J. M. Grossmann, Lid. kultura 1946, č. 43; 
jšk (J. Š. Kvapil), Naše doba 1947 ■; J. Kopecký: ref. 
Veliké město pražské, LidN 14. 3. 1950; ■ ref. Lidé 
v květnu: J. Hájek in Literatura a život (1955); V. 
Kocourek, NŽ 1955 ■;■ ref. Železný strop: V. Forst: 
Lidé v Únoru, Tvorba 1959; A. Jelínek: Lidé v Úno
ru, Plamen 1959; M. Jungmann, LitN 1959, č. 38; V. 
Dostál, Kultura 1959, č. 40 → S realismem na křižo
vatce (1975); F. Benhart: Román roku 1959, Plamen 
1959 ■;■ ref. Nebezpečný věk: S. Machonin, LitN 
1961, č. 23; J. Opavský: Schémata a lidé v dramatu, 
Plamen 1961; J. Vostrý: O nich, Divadlo 1961 → Pro 
a proti 61 (1962); A. Fuchs, Div. noviny 1961, č. 25 ■; 
J. Balvín in B. B.: Nebezpečný věk (1962); ]. Petr- 
michl in B. B.: Železný strop (1962); ■ ref. Věční mi
lenci: V. Dostál, Kult, tvorba 1966, č. 10; Z. Kožmín: 
Román a metoda, Plamen 1966; M. Pohorský: Bilan
ce jednoho života, Impuls 1966 + in B. B.: Věční mi
lenci (1967) ■; ref. Joachym: M. Petříček: V próze 
platí Styl, HD 1967; O. Sus, Rovnost 20. 4. 1967; Š. 
Vlašín, RP 22. 4. 1967; H. Hrzalová, Kult, tvorba 
1967, č. 18; Z. Kožmín LitN 1967, č. 19 ref. 
Všechny zvony světa: S. Machonin, LitN 1967, č. 27;
A. Urbanová, Kult, tvorba 1967, č. 27 ■; V. Dostál: 
ref. Čistá duše, Tvorba 1972, č. 39; J. Pele: Zemřel B.
B. , Tvorba 1976, č. 27.

zt

Lila Bubelová
* 12. 2. 1886 Krempno u Dukly (Polsko)
† 13. 9. 1974 Praha

Dramatička píšící pro dospělé i pro děti veselohry 
a psychologická dramata, prozaička a básnířka, pře
kladatelka divadelních her.

VI. jm. Ludmila B., poprvé provd. Nováková, 
podruhé Hejmanová; verše vycházely pod jm. 
Lila B. Nováková, ostatní práce pod jm. Lila 
Bubelová. Dětství prožila jako nejstarší z osmi 
sourozenců v Kroměříži, kde měl otec obchod 
s dřívím. Po jeho smrti se rodina přestěhovala 
do Prahy. 1900—02 navštěvovala B. obchodní 
školu Výrobního spolku českého a Výrobního 
spolku německého. Do 1909 pracovala jako 
advokátní úřednice, pak jako stenografka Ob
chodní a živnostenské komory pražské, od 
1919 až do odchodu do důchodu (1946) jako 
úřednice umělecké správy Městských divadel 
pražských. Poprvé se provdala 1909 (manžel
ství bylo rozvedeno po devíti letech), podruhé 
1945 (ovdověla 1956).

Literární činnost L. B. se člení do tří žánrově 
vyhraněných období. První (zhruba 1905—15) 
bylo vyhrazeno převážně přírodní lyrice. Pro 
druhé období (1919—25) byla příznačná drob
ná psychologizující próza. Těžiště autorčiny 
tvorby spočívá v období 1925—41, kdy pod 
vedením J. Kvapila psala divadelní hry, větši
nou konverzační veselohry, jejichž hrdinkami 
jsou obětavé ženy středních let, ale také psy
chologická dramata s tematikou citového do
spívání. Do této doby spadají i její překlady 
her, pořizované v 30. letech pro scénu Komor
ního a Vinohradského divadla v Praze. Svou 
literární práci zakončila B. ve 40. letech aktov
kami pro děti.

PSEUDONYMY: A. Heyduk, M. Novák, M. Nová
ková, P. Suchý, V. Režný. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy 
Času (1907 — 14); Cesta; Lid. noviny (od 1922); Lípa; 
Lumír; Máj; Radost; Věstník dělnické akademie; 
Zvon. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Cestou (BB 1910, podp. 
L. B. Nováková); Nad její drahou zachmuřenou (BB 
1912, podp. L. B. Nováková); Květy odlehlého údolí 
(BB 1912, podp. L. B. Nováková); Vatra na horách 
(B 1914, podp. L. B. Nováková); Bělozářky (BB 1915, 
podp. L. B. Nováková); Dítě (P 1921); Jarní vody (P 
1923); Život člověka (P 1923); Finka doktorova (D 
1924, i prem.); My a oni (D 1924, i prem.); Cyrla (P 
1927); Svátek (scéna pro svátek matek, 1930); Pohár
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(D 1931, i prem.); U staroušků (P pro ml., 1931); 
Služka (D 1933, i prem.); Případ Terezy Málkové (D 
1935, i prem); Slečna Pusta (D 1940, prem. 1941); 
Schody do nebes (D 1944); Narodil se Kristus Pán 
(PP 1947); Malý Dušan a jiná divadélka (pro ml., 
1948). — Ostatní práce: Společná vystoupení dívek 
nižších tříd na 4. středních školských hrách (1938). ■ 
SCÉNICKY. Hry: Junák, slunéčko jasné (pro ml., 
1929); O draku z oblohy a zajíčkovi z měsíce (pro 
ml., 1934). — Překlady: P. Armont, M. Gerbidon: 
Dobrodružství paní Ireny (1930, s J. Borem, pseud. 
V. Režný); K. Götz: Hokus pokus (1930, pseud. M. 
Novák); F. Schwiefert: Markétka proti třem (1931, 
pseud. P. Suchý); M. Feldman: Zajíc (1933, pseud. P. 
Suchý); L. Fodor: Žena, která lže (1935, pseud. M. 
Nováková); G. Hauptmann: Růžena Berndová 
(1938) 4- Bobří kožich (1940, pseud. A. Heyduk). ■ 
USPOŘÁDALA: Básník volného myslitele. Volná 
myšlenka svým přátelům v předvečer Macharova 
padesátiletí (1914). ■

LITERATURA: -pa- (F. S. Procházka): ref. Bělo
zářky, Zvon 1914/15; ■ ref. Dítě: J. O. Novotný: Děti 
v literatuře, Cesta 1920/21; V. Novák, Nové Čechy 
1920/21; K. Č. (Čapek), LidN 22. 11. 1921 ■; A. H. 
(Hartl): ref. Život člověka, Nové Čechy 1922/23; ■ 
ref. Finka doktorova, My a oni: E. Konrád, Cesta 
1923/24; ALAP (A. Procházka), Moderní revue 
1923/24, s. 272; W. (V. Vančura), NO 10. 5. 1924 → 
Řád nové tvorby (1972); no. (Ant. Veselý), PL 10. 5. 
1924 ■;■ ref. Pohár: AMP. (A. M. Píša), PL 23. 6. 
1931; Ot. F. (Fischer), LidN 23. 6. 1931 ■;■ ref. Služ
ka: an. (H. Jelínek), Lumír 1932/33, s. 294; J. H. (Hil- 
bert), Venkov 18. 2. 1933 ■;■ ref. Případ Terezy 
Málkové: an. (H. Jelínek), Lumír 1934/35, s. 286; kd. 
(E. Konrád), NO 19. 2. 1935; AMP. (A. M. Píša), PL 
19. 2. 1935 ■;■ ref. Slečna Pusta: B (E. Bass), LidN 1. 
2. 1941; os. (O. Srbová), Nár. práce 1. 2. 1941; A. M. 
Brousil, Venkov 1. 2. 1941 ■; J. K. (Kopecký): ref. 
Schody do nebe, LidN 5. 6. 1944.

dv

Karel Bubník
* 28. 10. 1847 Bedrčxi Benešova u Prahy
† 6. 11. 1887 Královské Vinohrady (Praha-V.)

Prozaik, básník, dramatik i autor knih pro mládež; 
z jeho druhově i žánrově různorodé tvorby zaujmou 
umělecky nepříliš náročné, ale vtipně rozvíjené hu
moresky z vesnického a maloměstského prostředí. 

Obecnou a hlavní školu i nižší gymnázium na
vštěvoval B. v Benešově, vyšší třídy na Novém 
Městě v Praze (mat. 1868). Pro nedostatek 
hmotných prostředků zanechal dalších studií 
a stal se učitelem na jednotřídce ve Struhařo- 
vě u Benešova. 1871 složil učitelské zkoušky, 
získal definitivu a učil na dalších obecných 
školách: v Bolehošti u Opočna (od 1875), v Če
lákovicích (od 1877) a nakonec na Vinohra
dech (od 1881).

K. B. se uplatnil především jako prozaik. Je
ho salonní romány a novely z měšťáckých 
a aristokratických kruhů patří k dobovému ty
pu umělecky pokleslé, sentimentální literatury, 
pohybující se na hranici kýče. Zpravidla v ní 
dochází ke střetnutí zkažené nebo zločinné 
povahy, která rozsévá svými intrikami nebo 
rozmařilým životem zlo, s poctivými charakte
ry, jež jsou nuceny podstoupit nejrůznější ži
votní útrapy, aby spravedlnost zvítězila a zlo 
bylo potrestáno (V temnotách bludu, Dobřen- 
ský). Prvky strojeného děje, motiv překonává
ní zla a pedagogicko-nápravný aspekt se obje
vují i v autorových prózách pro mládež (Toní
kovy příhody, Rozdílnou drahou), ale konflik
ty a zápletky jsou zde již reálnější, i když se 
i v těchto novelách uplatňují otřelé syžetové 
konvence. Z B. historických románů je nejvýz
namnější posmrtně publikovaná práce Pro lás
ku a víru (Vesna 1888) z doby Václava IV.: 
vzrušený romaneskní děj se rozvíjí kolem lás
ky mladé křesťanské dívky a židovského 
chlapce, na jejímž pozadí se rýsují významné 
dobové konflikty mezi křesťany a židy i mezi 
králem a vysokou šlechtou. Převážně historic
ký ráz má i B. veršovaná epika a dramatika, 
čerpající látku z období posledních Přemys
lovců, jež se silným nacionálním aspektem líčí 
tehdejší pronikání cizího živlu do Čech. Ostat
ní B. dramatika (většinou veseloherní výstupy) 
těsně souvisí s literárně nejzajímavější složkou 
B. díla, s jeho humoreskami tištěnými v Paleč
ku. V nich se autor oprostil od romantiky 
svých společenských i historických próz a sou
středil se na vystižení podstatných povaho
vých rysů venkovských nebo maloměstských 
hrdinů, jež je přivádějí do komických situací 
a stávají se zdrojem humoru. Jednoduchý pří
běh přitom autor rozvíjí s vtipem a smyslem 
pro gradaci (Svoji k svému, Terno kmotra 
Brejly).
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PŘÍSPĚVKY in: Album Slovanských listů (1875); 
sb. Blahé, zlaté mládí (1884); Budečská zahrada (od 
1884); Merendy (od 1872); Naší mládeži (od 1875); 
Nový Paleček (od 1887); Obrazy života (od 1870): 
Paleček (od 1877); Praha (od 1868); Světozor (od 
1872); Šotek (humor, příloha Obrazů života, 1872); 
— posmrtně: Veselé čtení (1888), Vesna (1888, Pro 
lásku a víru). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Démon věku (R 
1875); Toníkovy příhody (P pro ml., 1881); V temno
tách bludu (R 1884); Rozdílnou drahou (P pro ml., 
1887). ■

LITERATURA: ■ ref. V temnotách bludu: E. Mi- 
řiovský, Příloha ke Zlaté Praze 1884; Č., Lit. listy 
1884 ■; V. Kryšpín in Obraz činnosti literární učitel
stva českoslovanského za posledních sto let (1885); 
F. Pražský (Dlouhý): ref. Rozdílnou drahou, Lit. listy 
1887; an.: Úmrtí, Lit. listy 1887; F. D. Zenkl in Spiso
vatelé kraje táborského 1 (1902).

zp

Budečská zahrada
1869-1889

Poučně zábavný obrázkový časopis pro mládež.

Podtitul: Obrázkový časopis pro mládež. — Redak
toři: 1869/70 (roč. 1) F. Tesař; 1870-79 (roč. 2-10) 
J. L. Mašek; 1879-89 (roč. 11-20) M. Weinfurt 
a F.A. Zeman. — Nakladatel: 1869—74 (roč. 1—5) I. 
L. Kober, Praha, 1874—89 (roč. 6—20) J. Otto, Pra
ha. Majitel: 1869—79 (roč. 1—9) Učitelská jednota 
Budeč; 1879-85 (roč. 10, č. 6-roč. 15) vychází „péčí 
Učitelské jednoty Budeč“; 1885-89 (roč. 16-20) ]. 
Otto. — Periodicita: 1869—79 (roč. 1 — 10) měsíčník, 
od října do září 12 čísel; 1879-83 (roč. 11-14) čtr
náctideník ve dvou dílech, od října do března a od 
dubna do září po 12 číslech, přičemž 1883/84 (roč. 
15) 2. díl vycházel od dubna až do konce roku a ob
sahoval 18 čísel; 1885—89 (roč. 16—20) ve dvou dí
lech po 12 číslech, ale od ledna do června a od čer
vence do prosince, přičemž 1. č. 1887 (roč. 18) vyšlo 
už 31. 12. 1886 a tato praxe se udržela až do konce. 
Zánik časopisu zdůvodnili nakladatel a redaktoři ve 
12. č. 2. dílu 1889 existencí nových podobných pod
niků, které vyvolaly odliv odběratelů.

BZ vznikla na základě rozhodnutí Učitelské 
jednoty Budeč, která konstatovala potřebu ča
sopisu, jenž by v rodinách pomáhal výchově 

dětí. V duchu tehdejší doby kladl si časopis 
trojí úkol: pěstovat v mládeži „víru a pobož
nost“, „mravy a ctnost“ a konečně „jazyka 
a všelijakých lidských umění povědomost“. 
Těmto cílům odpovídal i program, podle ně
hož vedle beletrie (verše, bajky, „povídky 
mravného a poučného obsahu“) měla BZ při
nášet i „obrazy z dějin člověčenstva“, životopi
sy slavných mužů, poučení o přírodě, zvláště 
o fyzice a chemii, o hospodářství a průmyslu. 
Zábavná část měla být zastoupena písněmi, 
různými hrami, hádankami, rébusy, kreslenými 
hlavolamy apod.

Vytčený program se skutečně odrazil v cel
kovém rozvržení časopisu, který díky široké
mu okruhu přispěvatelů svou všestranností 
a poučností po léta úspěšně plnil výchovnou 
funkci a patřil k předním časopisům pro mlá
dež. Až na nepatrné změny, jež přinášel čas 
(bohatě se např. rozrostly cestopisné příspěv
ky), si BZ uchovávala své původní účelné roz
členění, a to bez ohledu na změny redaktorů, 
nakladatelů i majitelů. Postupně v ní však při
bývaly beletristické příspěvky, jež také prodě
laly dosti výrazný vývoj od čiře pedagogicky 
a nábožensky zaměřených sentimentálních 
povídek a veršů k moderněji orientované, 
umělecky hodnotnější literatuře pro děti. Pro
měny však probíhaly nenásilně (někdy i v díle 
jednoho autora); obdobně se měnil i základní 
kádr přispěvatelů. V básnické tvorbě k nim 
patřili: J. Baštecký, L. Benýšek, B. Čermák, A. 
Černý, G. Dörfel, F. Doucha, B. Dudek, J. Dú- 
rich, I. Geisslová, L. Grossmannová-Brodská, 
F. Holý, F. Hyšman, R. Jesenská, J. Ježek, F. 
Kletečka, B. Klimšová, A. Kosina, Š. Kostelec- 
ký, S. A. Košťál, J. Kozel, J. Kožíšek, E. Krás- 
nohorská, F. Krček, C. Kredba, H. V. Krch, J. 
Krejčí, K. V. Kuttan, K. Matějka, T. Mellano- 
vá, J. Milota, E. Musil Daňkovský, J. Nečas, J. J. 
Pecivál, B. Peška, V. Pok Poděbradský, F. Po
lášek, A. Potěhník. K. V. Rais, K. Rank, A. Ru
bín, J. V. Sládek, J. Soukal, K. Steinich, L. 
Strahl, P. Škampová (též jako P. Maternová), 
A. B. Šťastný, F. S. Štěpánek, L. Tesařová, T. 
Tisý (= T. Fabián), V. V. Trnobranský, J. Ví
tek, A. Volný, F. M. Vrána, J. Vrchlický, J. Zaří- 
čanský, F. L. Zelinka a F. A. Zeman. S prozaic
kými příspěvky se pak mj. vystřídali: F. Andr- 
le, F. Andrlík, S. Bačkora, J. V. Bayer, L. Bený
šek, B. Čermák, K. Čermák, A. Černý, L. Fiala, 
E. Fritzová, I. Geisslová, F. Herites, F. Horá
ček, J. K. Hraše, F. Hrnčíř, S. Kamenický, B.
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Klimšová, F. V. Kodym, J. Kořenský, E. Krás- 
nohorská, V. Kredba, J. Krejčí, K. V. Kuttan, 
G. J. Lašek, J. Lebeda, V. Lužická, J. L. Mašek, 
F. J. Mašin, T. Mellanová, J. Milota, A. Mojžíš, 
B. Peška, V. Petrů, S. Podlipská, J. Poklop, K. 
V. Rais, J. B. Rebec, A. Rubín, A. Řeháková, V. 
Řezníček, J. Samota, J. Soukal, K. Steinich, L. 
Strahl, A. B. Šťastný, L. Tesařová, T. Tisý (= T. 
Fabián), Č. Tonder, J. Tykač, L. Unger, M. Vác
lavek, J. Vítek, K. Vognar, F. M. Vrána, B. Zá- 
tišská, F. A. Zeman (též pod pseud. J. Květnic- 
ký).

LITERATURA: F. Pražský (Dlouhý): B.z., Lit listy 
1883 a 1885; E. Miřiovský: B. z., Zlatá Praha 1885 
(příloha).

zp

Václav Budovec z Budova
* 28. 8. 1551 Janovičky (Červené Janovice) 
u Kutné Hory
† 21.6.1621 Praha

Český stavovský politik, jeden z předních šlechtic
kých představitelů jednoty bratrské; autor nábožen
ských a politicko-historických spisů.

Původem z východočeské větve staré vladyc- 
ké rodiny, byl vychován v bratrské víře. 
1569 — 71 studoval na univerzitě ve Wittenber- 
gu a za vzděláním cestoval po Německu, na
vštívil Dánsko, Nizozemí, Francii, Švýcarsko 
a Itálii. Během cest navazoval styky s učenými 
představiteli evropských evangelíků, zvi. s kal- 
vínskými teology, s nimiž si později také dopi
soval. 1577 se stal členem císařského poselstva 
k sultánovu cařihradskému dvoru a téměř pět 
let pobyl v tureckém prostředí, jehož zvyky, 
především náboženské, se snažil poznat. Po 
návratu byl 1581 jmenován radou nad apela- 
cemi a nabýval i váhy v politickém životě, zvi. 
po svém vystoupení na sněmu ve prospěch 
jednoty bratrské (1603). Byl 1607 povýšen do 
panského stavu, 1608—09 si získal hlavní zá
sluhu o vydání Rudolfova Majestátu na svo
bodu náboženského vyznání a s dalšími dvě

ma bratrskými předáky — Petrem Vokem 
z Rožmberka a Karlem st. ze Žerotína — zau
jal čelné místo ve stavovské politice. 1618 — 20 
se přes pokročilý věk činně podílel na povstá
ní českých stavů, stal se členem direktoria a po 
přijetí Fridricha Falckého za krále byl 1620 
jmenován prezidentem nad apělacemi. Po po
rážce povstání byl popraven na Staroměst
ském náměstí.

Výchova, vzdělání, styky a nepochybně 
i osobní sklony vedly B. od mládí k zájmu 
o náboženské otázky. Domácí politická situa
ce, zvláště potřeba obrany evangelického vy
znání proti sílící útočnosti katolické strany, 
přivedly proto B. k veřejné činnosti v oblasti 
církevní politiky. Výrazem toho jsou jeho ná
boženské spisy, mezi nimi i hlavní dílo Antial- 
koran (dokončené 1593, později přepracované 
a vytištěné 1614) — polemika s islámem, spo
jená se snahou přispět k snášenlivosti a sou
činnosti hlavních křesťanských církví v boji 
proti Turkům, stejně jako netištěný pamětní 
spis Akta a příběhové, autentické a zevrubné 
vypsání událostí kolem vzniku Rudolfova Ma
jestátu. Přímým svědectvím o intenzitě B. ná
boženského zájmu i o jeho církevněpolitic- 
kých názorech je jeho korespondence se za
hraničními teologickými a politickými repre
zentanty soudobého protestantismu, mj. 
s předním kalvínským teologem T. Bezou.

RUKOPISNĚ: Kroniky duchovní... na čtyry díly 
rozdělené; Akta a příběhové, kteří se dáli od tří sta- 
vův král, českého... pod obojí přijímajících od 1608 
do ... 1610; Kšaft duchovní. ■ KNIŽNĚ: Anti-Alko- 
ran ... (1614); Martini Lutheri... Antisocinus (Am- 
berg 1614); Circulum horologii lunaris et Solaris, hic 
est... synopsis historica, typica et mystica..., re- 
praesentans... seriem... ecclesiae et mundi muta- 
tionum... praeteritarum, praesentium et secutura- 
rum usque ad mundi consummationem... (Hanau 
1616); Gnomon apologeticus Circuli horologii... 
(Hanau 1618). I KORESPONDENCE: V. B. z B. ko
respondence z let 1579 — 1619 (1908, ed. J. Glůck- 
lich); Nová korespondence V. B. z B. z let 
1580-1616 (1912, ed. J. Glůcklich). ■ BIBLIOGRA
FIE: Knihopis č. 1360; Rukověť human. básnictví 
1 (1966). ■ LITERATURA: J. Glůcklich: Prameny 
a vznik B. Antialkoranu, Sb. prací historických k 60. 
nar. J. Golla (1906) -I- V. B. z B. předmluva k první
mu zpracování jeho Antialkoranu z r. 1593, Pro
gram gymnázia v Žitné ul. v Praze (1906) 4- O histo
rických dílech V. B. z B. z let 1608—1610 a jejich 
poměru k Slavatovi, Skáloví a k neznámému dosud 
diariu luterána Karla Zikmundova (1911) + V. B.
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Martini Lutheri Antisocinus, ČČH 1913; J. V. Šimák 
in Dějinné paměti okresu Mnichovohradišťského 
1 (Mnich. Hradiště 1917); F. M. Bartoš: Nové spisy 
B., LF 1959; N. Rejchrtová: Eschatologické myšlení 
V. B. z B., Křesťanská revue 1973; B. Ryba: V. B. z B. 
ve stínu Tycho de Braha. K B. pobytu mezi Turky 
v Cařihradě r. 1578, sb. Strahovská knihovna 9,1974.

ep

Karla Bufková-Wanklová
* 7.2.1855 Blansko
† 29.11.1941 Praha

Spisovatelka, autorka vlastivědné beletrie, též pro 
děti; sběratelka lidových tradic a pověstí, národopis
ná pracovnice.

Pocházela z rodiny archeologa a veřejného 
pracovníka J. Wankla. Základní školu navště
vovala v rodišti, Vyšší dívčí školu v Praze, kde 
byla rovněž žačkou hudební školy B. Smetany. 
1872 se provdala za lékaře a kulturního pra
covníka V. Absolona a přestěhovala se do 
Boskovic. Když po 10 letech ovdověla, vrátila 
se (1883) s dcerou Olgou A. (později provd. 
Stránskou, pracovnicí ženského hnutí) a sy
nem Karlem A. (pozdějším archeologem a ob
jevitelem jeskyň v Moravském krasu) k rodi
čům, kteří se přestěhovali do Olomouce. Zde 
se aktivně zapojila se svými sestrami do čin
nosti Vlasteneckého spolku muzejního, sou
střeďujícího moravské etnografické a folklo
ristické snahy. V polovině 80. let se podruhé 
provdala za E. Bufku a natrvalo se usadila 
v Praze, kde pokračovala v národopisné práci, 
účastnila se ženského emancipačního hnutí 
a podílela se na přípravě Národopisné výstavy 
(1895). 1902 podnikla kratší cestu na Balkán 
a do Turecka. Časopisecky publikovala drob
né beletristické práce a především příspěvky 
o lidových zvycích a obyčejích. Své práce pře
vážně podepisovala kombinací rodného 
a manželova příjmení, nejčastěji K. Bufková- 
Wanklová, sporadicky též K. B.-Wanklová- 
Absolonová.
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Těžištěm tvorby B.-W. zůstaly dva soubory 
lidových moravských pohádek a pověstí, které 
literárně ztvárnila a upravila pro dětské čtená
ře. Autorčina literární adaptace odráží dobový 
náhled na lidovou ústní slovesnost, v němž se 
prolínají fantazijní fabulované prvky se styli
zovanými motivy osudovosti a vyhroceného 
etického principu odplaty. Námětově jsou tyto 
práce vázány na lokality Moravského krasu, 
jimiž se archeologicky zabývali autorčin otec 
a syn. Ve své dramatické tvorbě čerpala B.-W. 
z prostředí moravského venkova (Tulák) a 
z koloritu hanáckých nářečí (Me sme vehrále!).

PŘÍSPĚVKY in: Časopis Vlasten. spolku muzejního 
v Olomouci (od 1892); Čtení besední (od 1901); Lo
vecký obzor; Mírová čítanka (1914 a 1920); Nár. lis
ty (od 1902); Niva (od 1922); Nový lid; Osvěta (od 
1913); Paleček (od 1894); Právo lidu (1934); Rudé 
květy (od 1909); Ženská revue; Ženské listy (od 
1898); Ženský svět. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Z Ječmín- 
kovy říše. Moravské povídky a pověsti (pro ml., b. d., 
1897); Moravské pověsti a pohádky... (1920); Me 
sme vehrále! aneb Nepopostím! (D 1925); Odpadlík 
(P 1925); Tulák (D 1925). — Ostatní práce: Chrám 
Spasitelův v Cařihradě (b. d., 1903). ■

LITERATURA: ■ ref. Z Ječmínkovy říše: m. (J. 
Wurm), Časopis Vlasteneckého spolku muzejního 
v Olomouci 1898, s. 70; Č. Zíbrt: Literatura kulturně- 
historická a etnografická, ČL 1899; Petrus, Čes. 
osvěta 1931, s. 197 a; J. Folprecht: ref. Moravské 
pověsti a pohádky..., Čes. revue 1919/20, s. 497; Č. 
Zíbrt: Pracovnice v moravském národopisu v době 
Národopisné výstavy roku 1895, ČL 1930; vl.: K. B. 
zemřela, LidN 2. 12. 1941; V. Bednářová: Wanklovy 
dcery, Vlastivědná ročenka okr. archívu Blansko 
1972.

mn,pš

František Josef Buchal Neustupovský
* 20.3.1884 Olšovecxi Hranic na Moravě
† 13. 7.1964 Praha

Prozaik, autor drobných próz s přírodní, lesnickou 
a mysliveckou tematikou; též odborný spisovatel.

VI. jm. F. J. B. Pocházel z rodiny lesníka, vystu
doval reálku a lesnickou akademii. 1907 se stal



Bukovský

lesním správcem a později lesmistrem na vel
kostatku v Neustupově u Votic. Pracoval ve 
sdruženích lesních zaměstnanců a organizoval 
množství odborných přednášek a porad. 
1917—32 působil jako lesní inženýr nejprve 
v Bukovině, po 1918 v Rumunsku, kde jako 
dobrovolník vstoupil do rumunské armády 
a později organizoval krajanský život. Po ná
vratu do Československa působil jako odbor
ný lesnický a myslivecký spisovatel. Byl dopi
sovatelem různých novin amerických Cechů.

B. je autorem několika drobných knížek, 
shrnujících povídky a črty z lesů a lesnického 
prostředí. Využíval v nich svých odborných 
znalostí lesní zvěře a rostlinstva a také svých 
zkušeností s lesními dělníky. Jeho prózy jsou 
vesměs čtenářsky nenáročné; B. v nich neskrý
val citové zaujetí ke všemu, co je v lese živé, 
ani nešetřil temnými barvami v drobnokres- 
bách lidských osudů.

PSEUDONYM: Neustupovský. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Blaník (Benešov); Svornost (Chicago, do 1913); mi
moto odborné časopisy. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Črty 
z Táborská a jiné (PP, 2 sv., b. d., 1912); Črty (PP 
1914); Z tajů lesa (PP 1915, rozšiř, vyd. 1932); Příbě
hy z Bukoviny a Besarábie (PP 1933); Ze srdce lesů 
a hor (PP 1934); Kamizolka zelená (PP 1934); Ze 
starých mysliven a Obrázky z přírody (PP 1934); 
Obrázky z přírody (1935); Les a lidé (PP 1936, sou
borné vydání dosavadních próz). — Ostatní práce: 
Veřejný zájem a českému rybníkářství nebezpečí 
hrozící ondatrou (1912); Význam krysy pižmové 
v jihočeském rybnikaření a rakařství (1914); Stručný 
nástin myslivosti se základy honebního práva 
(1933); Naše myslivost (1934). ■

LITERATURA: ■ ref. Z tajů lesa: F. Sekanina, 
Nár. politika 25. 7. 1915; Kaz. (F. S. Procházka), 
Zvon 1914/15 ■; VZ. (V. Zelinka): ref. Ze srdce lesů 
a hor, Zvon 1933/34.

v/

Adolf Vojtěch Bukovský
* 9. 8. 1889 Martinice (Studenec-M.) u Jilemni
ce
† 12.3.1953 Hrádek nad Nisou

Dramatik, hlasatel revolučních ideálů dělnictva, or
ganizátor dělnickéhootnického divadelnictví.

Pocházel z rodiny tkalce a cihlářského dělní
ka. 1903 začal pracovat jako dělník v tkalcov
ně v Martinicích. Při práci vystudoval dvoule
tou tkalcovskou školu v Jilemnici a stal se ex
pedientem, pro neshody s vedením podniku 
(byl též jedním z organizátorů úspěšné stávky) 
byl však propuštěn. Od 1909 byl zaměstnán 
v textilce v Trutnově, kde začal kulturně a po
liticky pracovat v organizaci mládeže nár. soc. 
strany. Po omezení výroby se 1912 vrátil do
mů a tkalcoval, 1913 nastoupil jako ošetřova
tel duševně chorých v ústavu v Kosmonosích. 
Jako člen Socialistického sjednocení přešel 
1925 do KSČ, kde působil později i ve vyšších 
stranických orgánech, a organizoval dělnické 
ochotnické divadlo na Mladoboleslavsku. 
Hned po okupaci ČSR fašistickým Německem 
byl zatčen a krátce vězněn. 1940 byl pro ile
gální činnost zatčen znovu a v Drážďanech 
odsouzen k čtyřletému vězení, z něhož se 1944 
vrátil s podlomeným zdravím. Znovu se zapo
jil do ilegálního hnutí a organizoval zakládání 
národních výborů (Kosmonosy, Bakov n. Jiz.). 
Po osvobození působil v Praze v nakladatel
ství Svoboda, pak se přestěhoval do Hrádku n. 
Nisou, kde pracoval jako tajemník KSČ.

Ze svých početných literárních prací publi
koval B. jen zlomek. Jako nejvýraznější se jeví 
autorovy divadelní hry, otiskované ve sbírce 
Revoluční divadlo, kterou B. sám vydával. 
Drama, v němž pracoval s prvky symbolické
ho divadla, chápal B. jako pokračování revo
lučního boje dělnické třídy. Jakkoli se ve svých 
hrách dotýkal některých etických problémů — 
přerodu lidí po vyváznutí ze závalu v dolech 
(Doly), zrady na revoluci a jejího odčinění 
(Maják na sirém oceánu), snahy vymanit se 
z pout buržoazní morálky (Široká cesta) —, 
hlavním záměrem všech jeho dramatických 
prací bylo posílení revoluční aktivity proleta- 
riátu; nejnápadněji vystupuje tato motivace ve 
hře napsané k 10. výročí VŘSR (Majestát lid
stva). Některé inscenace her B. byly policií za
kazovány a mohly být hrány až po interpelaci 
komunistických poslanců. Stejné poslání měly 
i B. fejetony, vyslovující rázně dělnické stano
visko k dobovým událostem a otázkám (Po
šklebek dělníka)

ŠIFRY: Ave, AVE. ■ PŘÍSPĚVKY in: Lid. proudy 
(Náchod); Rudé právo (fejetony, 2. 2. 1930 úryvek 
z románu Dědictví Pavly Goldbergové, s tit. Gló
bus). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Doly (D 1926); Majestát
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lidstva (D 1927); Maják na širém oceánu (D 1927); 
Široká cesta (D 1928); Pošklebek dělníka (FF 1928, 
pseud. Ave); Hloupý Ivan (D 1935). ■ SCÉNICKY: 
Hořící Čína (1930). ■ REDIGOVAL A VYDÁVAL 
knižnici Revoluční divadlo (5 sv.: sv. 1—4 Kosmo
nosy 1926 — 28, sv. 5 Praha 1935). ■

LITERATURA: ■ ref. Hořící Čína: Zn. (F. Ně
mec), Rudý večerník 15. 11. 1930; V. Šrámek, RP 11. 
3. 1959 ■; V. Říha: A. V. B., Program městského di
vadla v Boleslavi 1959 (ke hře Hořící Čína).

dh

František Bulánek-Dlouhán
*21.3.1906 Praha
†4. 9. 1979 Praha

Prozaik pro dospělé i pro mládež, básník, fejetonis
ta, literární historik zabývající se zejména dětskou 
literaturou, též autor a překladatel zemědělských 
příruček z němčiny a ruštiny.

VI. jménem F. B., podepisoval se Bulánek- 
Dlouhán, Dlouhán-Bulánek, František D. (DL) 
Bulánek. Studoval na reál, gymnáziu v Praze- 
Libni (mat. 1925) a na filoz. fakultě UK 
(1925 — 29, obor čeština—němčina; doktorát 
1932 prací Romaneta a dramata Jakuba Ar
besa). Nějakou dobu studoval též ve Vídni 
a v Tarbes. 1929—33 působil jako středoškol
ský profesor v Praze a v Prešově, 1933—45 ja
ko redaktor Pražského ilustrovaného zpravo
daje. 1945—59 byl vedoucím redaktorem Stát
ního zemědělského nakladatelství (zprvu 
Brázda), od 1960 až do penzionování (1966) 
zástupcem ředitele Výzkumného ústavu vče- 
lařského v Dole u Libčic n. Vltavou (1953 slo
žil odbornou zkoušku drůbežnického zootech- 
nika, 1961 odbornou zkoušku včelařskou).

V B. rané próze převažují momenty tu zá
bavné, tu didaktické. Významnější jsou jeho 
pozdější biografické romány (Mladé lásky o J. 
V. Sládkovi, Čtvrté polní tažení o J. Jeníkovi 
z Bratřic, Léta plná lásky o J. Arbesovi). V his
torii literatury pro mládež navázal zpočátku 
na Sukovu kompilační metodu (Dětská litera
tura ve 20. století Úvod do literatury pro mlá
dež); v těchto knihách se pokusil jako první 
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u nás i o nástin kontaktů našeho písemnictví 
pro mládež s analogickým evropským kontex
tem. K analytičtějšímu a kritičtějšímu postoji 
dospěl v 40. letech — v období renesance teo
retického myšlení o literatuře pro mládež. Vy
cházeje ze souvislosti soudobé tvorby s tvor
bou dřívější, vymezil statické i proměnlivé 
hodnoty literatury pro mládež („Novost“ v pí
semnictví pro mládež) cenná jsou jeho zjištění 
o obrozenské literatuře (Osvícenství a roman
tismus v písemnictví pro mládež). K syntéze 
dospěl v práci Nové proudy v písemnictví pro 
mládež.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Franta (František) Dlouhán 
(do 1945); D, fd., fbd, fdb, -hán. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Akademie; Beseda naší rodiny; Čes. literatura; Čes. 
slovo; Českosl. republika; Čin; Čteme; Dětská za
hrádka (od 1932); Květy; Lid. demokracie (1975 Léta 
plná lásky. Pásmo o mládí J. Arbesa); Lit. noviny; 
Lit. rozhledy; Masarykův lid; Mladý hlasatel; Nár. 
osvobození (od 1925); Nár. politika; Naše kniha; 
Naše vlast; Nová svoboda; Nový život; Práce; Prá
vo lidu (od 1925); Pražský ilustrovaný zpravodaj; 
Rozhledy po literatuře; Rudé právo; Slovesná věda; 
Spirála; Studentský časopis (od 1922); Svět práce; 
Svět v obrazech; Svob. noviny; Svob. slovo; Úhor; 
Země; Zemědělské noviny; Zlatý máj; Zvon; mimo- 7 
to příspěvky v řadě odb. časopisů zemědělských. 
■KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Půlnoční 
slunce (BB 1926); Dousi (PP 1926); Svár vody s ví
nem (BB 1927); Štěstí mezi námi (P 1929); Jakub Ar
bes, přechodný zjev české prózy (1930); Ztracený 
pramen (BB 1932); Osudem štvaní (R 1933); Láska 
dávného jara (PP 1934); Na bludných cestách (R 
1935); Vojtěch Rakous (1935); Pramen života (R b. 
d., 1936); F. S. Procházka v literatuře pro mládež 
(1936); Úvod do literatury pro mládež (1937); Rodi
če a četba mládeže (1937); Lékařovo manželství (R 
b. d., 1938); Přínos E. Štorcha literatuře pro mládež 
(1938); Byl to hraničář (R 1939); Novému štěstí 
vstříc (R 1939); Dětská literatura ve 20. století 
(1939); Věrný čtyřlístek (P pro ml., 1940); Zaprodaná 
(R 1940); Zdroj aktivity v díle J. Arbesa (1940); Má- 
nin Baryk (P pro ml., 1941); Paní tchyně (R 1941); 
„Novost“ v písemnictví pro mládež (1941); Hnízdo 
pod nebesy (R pro ml., 1942); Věrna národu (R 
1942); Zkažené děvče (R 1942); Malá modistka (P 
pro ml., 1943); Osvícenství a romantismus v písem
nictví pro mládež (1943); Silná dvojka (P pro ml., 
1944); Pepku, musíš vpřed! (P pro ml., 1945); Sládko
vo místo v poezii pro mládež (1945); Slunečný vrch 
(P pro ml., 1946); Muž v revoluci (D 1946, i prem.); 
Sv. Čech. Včera — dnes — zítra (1946); Vanda (R 
pro ml., 1947); Nové proudy v písemnictví pro mlá
dež (1948); Spisovatel, novinář a člověk Jan Morá- 
vek (1948); Výchova mládeže uměním (1949); Včely
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a čmeláci — med a semena (P pro ml., 1962); Mladé 
lásky. Z mládí J. V. Sládka (P 1966); Čtvrté polní ta
žení (P 1970); — posmrtně: Žena jako meč (R 1981). 
— Ostatní práce: Odchov kuřat s nej menším pro
centem uhynutí (1956); Opylováním včelami k lep
ším výnosům semenářských plodin (1964) aj. ■ SCÉ
NICKY. Jíry: Dřevorubec a medvěd (pro ml., 1953); 
Malovaný lis (1955). ■ REDIGOVAL časopisy: Be
seda naší rodiny (1945—49), Český život (1947—48, 
s K. Bednářem), Chovatel (1949—53), Drůbežnictví 
(1953—57), Rolnické hlasy (1957—58), Hospodář 
JZD (1959). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: sb. U naše
ho krbu (1935); sb. Spisovatelé o knihách (1938); V. 
Hálek: Sedm pohádek z naší vesnice (výbor, 1944); 
Národní kalendář na rok 1948 (1947, s J. Morávkem 
a J. Škodou); Ročenka — magazín Besedy naší rodi
ny (1947); sb. K. perspektivám dalšího zhospodárně- 
ní včelařského podnikání (1970, s V. Veselým); Vý
běrová bibliografie pracovníků Výzkumného ústavu 
včelařského ČAZ v Dole u Libčic za léta 
1922—1972(1973).!

LITERATURA: J. Staněk: ref. Dousi, LidN 26. 5. 
1926; B. Jedlička: ref. Štěstí mezi námi, LidN 4. 5. 
1929; ■ ref. Jakub Arbes, přechodný zjev české pró
zy: A. N. (Novák), LidN 12. 6. 1930; A. G. (Grund), 
Rozpravy Aventina 1930/31 ■;■ ref. Ztracený pra
men: V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 1931/32, s. 283; 
Nk. (B. Novák), Rozpravy Aventina 1931/32 ■; p. 
(A. M. Píša): ref. Vojtěch Rakous, PL 10. 8. 1935; ■ 
ref. Úvod do literatury pro mládež: -cer (K. Plecer), 
NO 17. 3. 1937; K. P. (Polák), PL 15. 6. 1937; jkc (J. 
Kunc), Rozhledy 1937, s. 71 ■; Or. (J. Orten): ref. Byl 
to hraničář, Čteme 1938/39; kp. (K. Polák): ref. 
Zdroj aktivity v díle J. Arbesa, Nár. práce 12. 6. 
1940; R. Schams: ref. „Novost“ v písemnictví pro 
mládež, Střední škola 1941/42; ■ ref. Věrna národu: 
Bs (B. Slavík), LidN 18.11.1942; Kp. (K. Polák), Nár. 
práce 24. 2. 1943 ■;■ ref. Osvícenství a romantismus 
v písemnictví pro mládež: V. T. M. (Miškovská), Na
še doba 1943/44; kp. (K. Polák), Nár. práce 9. 2.1944 
■ ; kp. (K. Polák): ref. Silná dvojka, Nár. práce 8. 3. 
1945; L. N. Zvěřina: ref. Sládkovo místo v poezii pro 
mládež, Masarykův lid 1945/46; K. Polák: ref. Nové 
proudy v písemnictví pro mládež, Štěpnice 1948/49; 
J. Voráček in Koncepce literatury pro mládež v teo
rii a kritice 1939—1945, Zlatý máj 1967; ■ ref. Mla
dé lásky: J. Polák, Impuls 1967; O. Sirovátka, Zlatý 
máj 1967 ■;■ k sedmdesátinám: P. Slunečko, Čs. 
loutkář 1976; an., Lid. demokracie 23. 3.1976 ■.

ah

Antonín Bulant
* 24.10.1862 Křesín↑i Libochovic
† 3. 7. 1926 Praha

Katolický básník a publicista 90. let 19. století, spiso
vatel konzervativního a protisocialistického zamě
ření; jeho verše vyznačuje rétorická didaktika.

Vystudoval gymnázium a arcibiskupský semi
nář v Praze (vysvěcen na kněze 1887). Působil 
postupně jako kooperátor na faře u Sv. Kiliá
na v Davli (1887—88), jako kaplan v Kozlově 
u Karlových Varů (1888—89), jako kooperátor 
v Ondřejově u Kostelce nad Černými lesy 
(1889—90) a znovu u Sv. Kiliána (1890-92), 
jako katecheta na dívčí měšťanské škole v Ra
kovníku (1892—1910) a od 1910 v Praze-Hole- 
šovicích na škole U studánky.

Verše, které psal od dob středoškolských 
studií, chápal jako výsledek božího vnuknutí 
a jako nástroj agitace pro náboženské pojetí 
světa a života. Obracel se proti zlům své doby, 
jež viděl ve všeobecném „hmotařství“, v otro
čení „zlatu“ a v „hrdé pýše“ člověka, který ztra
til náboženský ideál; otevřeně nepřátelský byl 
B. vztah k soudobému dělnickému hnutí. Verše 
B. jediné básnické sbírky Písně a legendy nj- 
Txúvtfi jako polemika s Čechovými Písněmi 
otroka, vydanými předcházejícího roku. Proti- 
husitskou tendencí se vyznačuje B. pokus o ar
cheologickou studii Klášter na Ostrově. Odmí
tavé přijetí Písní a legend kritikou Katolické 
moderny odvrátilo autora od další literární 
práce.

PSEUDONYM: Ant. Křesínský (Světozor). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Čech; Světozor (od 1880); Vlasť. 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Písně a legendy (BB 1896). — 
Ostatní práce: Klášter na Ostrově a kostel u Sv. Ki
liána (1892). ■

LITERATURA: S. Bouška: Nová poezie česká, 
Nový život 1896, s. 111; ■ nekrology: P (A. Podla
ha), Čas. katol. duchovenstva 1926; Vlast 1925/26, s. 
540; Strej. K, Čech 10. 7. 1926 ■; Čvančar: B. a Ma- 
char, Čech 11.7.1926.

mb
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BulínJosef Mauritius Bulín
* 16. 9. 1744 Hradisko u Olomouce (Olomouc) 
† 1785

Dramatik, autor textů tzv. hanáckých operet

Kněz premonstrátského řádu. Primici měl 8. 1. 
1769, 1771 byl na Svatém Kopečku. Z 1774 je 
o něm zpráva, že byl bakalářem teologie v Bo- 
huňovicích. 1783—84 byl převorem na Svatém 
Kopečku.

Asi 1783—84 napsal dvě tzv. hanácké (lido
vé) operety (singšpíly) Jora a Manda a Maře
na a Kedrota. Hudbu k oběma složil hněvotín- 
ský kantor J. Pekárek (1758 —1820). První ope
reta se posmívá muži toužícímu se oženit, dru
há je satirou na vdavekchtivé dívky, které 
z nouze dělají ctnost a velebí stav panenský. 
Hry jsou psány hanáckým dialektem z olo
mouckého okolí (nepřesným), text prozrazuje 
styk s lidovou písní i s lidovou drastickou ko
mikou. Z operety Jora a Manda, provozované 
ještě v 2. pol. 19. stol., zlidověla píseň Přeneste 
mě včel vojansky mondore.

KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně): T. Fryčaj: Múza mo
ravská 1 (1813, otisk textů dvou B. operet); Jora 
a Manda (1911, vyd. E. Axman s úvodem a klavírním 
doprovodem); J. Vyhlídal: Přenesnadné ženění 
a vdávání, in Když světová válka zuřila (1939, pře
tisk textů dvou B. operet s opraveným zněním ha
náckého dialektu).!

LITERATURA: Ch. ďElvert in Geschichte der 
Musik in Máhren und Oesterr. Schlesien (1873); E. 
Axman: Moravské „opery“ ve století 18., Časopis 
Mor. zem. muzea 1912; B. Václavek in Písemnictví 
a lidová tradice (1938); J. Vaca: Hanácké operety 
a Svatý Kopeček, Mojmírova říše 1940; K. Palaš: 
Hanácké „lidové zpěvohry“ z 18. století, in K proble
matice krajové pololidové literatury 18. století 
(1964).

mo

Karel Bulla
* asi počátek 2. poloviny 18. století Praha

Překladatel dramat z doby počátků novočeského di
vadla.

Životopisné údaje neznámy. Bratr herce a di
vadelního ředitele Františka Jindřicha B. (nar. 
1754 v Praze, tam působil jako divadelní ředi
tel 1784, v únoru až březnu 1785 odešel z Pra
hy). Z jeho podnětu přeložil pro představení 
ve Stavovském divadle do češtiny hru G. Ste- 
phanie Odběhlec z lásky synovské. S premié
rou (20. 1. 1785) tohoto díla, které výrazně tlu
močí josefínskou ideologii, se obvykle spojuje 
počátek novočeského divadla v Praze. Drama 
svým nákladem vydali a korekturu obstarali 
bratři Thámové. Předmluva knižního vydání, 
obsahující základní obrysy dobových estetic
kých názorů o poezii (včetně dramatické), po
jednává též o působení dramatické tvorby na 
tříbení jazyka a o významu českých her ve 
Stavovském divadle. V. Thám uvádí v soupise 
z prosince 1787 B. (bez křestního jména) i jako 
překladatele Goldoniho komedie Služebník 
lhář.

ŠIFRA: B**. iKNIŽNĚ. - Překlad: G. Stephanie 
ml.: Odběhlec z lásky synovské (1785, i prem.).!

LITERATURA: an. (V. Thám?): ref. Odběhlec 
z lásky synovské, Das Pragerbláttchen 1785, s. 145; 
F. Baťha: Dva dokumenty k historii počátků české
ho divadla v Praze, Divadlo 1958; M. Kačer in Vác
lav Thám (1965).

↑ mo

Buoh všemohúcí
1. polovina 14. století

Česká lidová duchovní píseň.

Skladba patří k nejstarším českým duchovním 
písním, které byly určeny k lidovému zpěvu. 
S písněmi Hospodine, pomiluj ny, Svatý Vác
lave a Jesu Kriste, ščedrý kněže tvoří skupinu 
hymnografických útvarů, jejichž refrénové ky- 
rieleison svědčí o tom, že vznikaly ještě pod 
vlivem zvyklostí staršího, románského středo
věku.

První (nenotovaný) záznam BV se dochoval 
ve sborníku Modlitby (jeho vznik bývá spojo
ván s Milíčovou činností) z 80. let 14. stol. Pí-
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seň je zde zapsána jako skladba o 10 strofách, 
většina z nich jsou však přídavky volně připo
jované k původnímu základu, jejž reprezentují 
první 3 strofy spjaté velikonoční tematikou. 
Pozdější záznamy dokládají, že se skladba BV 
i dále rozrůstala a nabývala tak podoby písně 
obecně prosebné; mimoto se její část (odpoví
dající 5.—10. strofě nejstaršího záznamu) od
dělila od základu jako samostatný písňový 
útvar. Píseň BV se stala i součástí velikonoč
ních her a před koncem 14. stol, dosáhla vr
cholu obliby u lidu. Vžila se do té míry, že byla 
1408 spolu s dalšími třemi písněmi výslovně 
vyňata ze zákazu lidového chrámového zpěvu. 
Nepozbyla vážnosti ani v husitské době, kdy 
se objevuje (poprvé s notací) v Jistebnickém 
kancionále. V 15. stol, byla zpracována též la
tinsky a polský. Nechybí ani v pozdějších 
zpěvnících rukopisných i tištěných, nekatolic
kých i katolických a udržela se v nich s úpra
vami až do nové doby.

EDICE: in Výbor z literatury české 1 (1854); in Z. 
Nejedlý: Počátky husitského zpěvu (1907, nově Dě
jiny husit. zpěvu 2, 1954); in Staročeská lyrika (1940, 
ed. J. Vilikovský); in Nejstarší česká duchovní lyrika 
(1949, ed. A. Škarka); in Husitské písně (1952, ed. J. 
Daňhelka); in Výbor z české literatury od počátků 
po dobu Husovu (1957).i

LITERATURA: viz EDICE.
ep

Simonetta Buonaccini
* 21.3.1893 Pelhřimov
† 30. 5.1935 Praha

Básnířka spontánního lyrického naturelu, tvořící 
senzitivní lyriku intimního a přírodního obsahu.

Roz. Ludmila Šebestová (podepisovala se též 
Lily Šebestová), poprvé provdaná Dobiášová, 
podruhé Bučanová, pocházela z rodiny středo
školského profesora, klasického filologa Au
gustina Šebesty (1860—1908). Její matka 
(1861 —1944), píšící pod jm. Anna Ledecká, by
la přítelkyní E. Krásnohorské a nadšenou pro

pagátorkou ženského emancipačního hnutí. 
Měšťanskou školu vychodila B. v rodišti, dále 
se vzdělávala soukromě. Cestovala po Ra
kousku, Švýcarsku, zejména však po Středo
moří: Francii, Tunisu (1924) a hlavně Itálii, od
kud odvozovala i svůj, zřejmě fiktivní, rodo
kmen. Navázala přátelství s F. Halasem a 1934 
s F. X. Šaldou, s nímž se stýkala a dopisovala 
si až do své předčasné smrti.

Pro S. B. bylo příznačné, že s neobyčejnou 
improvizační lehkostí proměňovala kdejaký 
podnět v lyrickou hodnotu. Vytvářela si tak 
svůj poetický svět, jehož součástí byla i zvlášt
ní autostylizace, pramenící z básnířčina sply
nutí s italským jihem, jeho kulturou a příro
dou. Radostný vitalismus citově a smyslově 
exaltované lyriky byl však stále více rozrušo
ván tragickým životním pocitem a předtuchou 
smrti (již v kn. Odi et amo), jež se autorčiným 
osudem záhy naplnila.

PSEUDONYM: L. Atsebešová. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Acta (1923-24); Cesta (1925-30); Listy (od 1934); 
Lumír (od 1921); Most (1923); Noviny mládeže (od 
1905); Pramen (1923 — 24); Topičův sborník 
(1922—23); Zlatá Praha (1922); Ženské listy (1907- 
11); Ženský svět (od 1923); — posmrtně: Lid. noviny; 
Magazín DP; Panoráma; Rozhledy. ■ KNIŽNĚ. Be
letrie: Lampa v okně (BB 1928, pseud. L. Atsebešo
vá); Odi et amo (BB 1934); — posmrtně: Sirénin 
ocas (BB 1937, usp. F. X. Salda); Můj prsten leží pod 
mořem (BB 1942, usp. J. Bučan); Browning a růže 
(BB 1946, usp. J. Nečas). ■ KORESPONDENCE: in 
F. X. Salda: Dopisy Simonettě B. (z 1934—35, též 
koncepty 13 dopisů S. B. F, X. Saldovi, ed. M. Kříž
ková, 1967).«

LITERATURA: S. B. Malá regionální bibliografie 
(Čes. Budějovice 1971). iKp. (J. Knap): ref. Lampa 
v okně, Venkov 25.6.1929; ■ ref. Odi et amo: V. Hr
bek (Z. Kalista), Lumír 1934/35; F. X. Salda, ŠZáp 
1934/35; A. N. (Novák), LidN 28. 1. 1935; AMP (A. 
M. Píša), PL 6. 2. 1935; V. Traubová-Lišková, Naše 
doba 1935/36 ■; F. Halas: S. B. K vydání jejích ver
šů Sirénin ocas, Panoráma 1937 → Imagena (1971); 
A. Veselý: ref. Sirénin ocas, Pražské noviny 25. 7. 
1937; e. for. (E. Formanové): Verše S. B., Rozhledy 
1938; J. B. (P. Eisner, skrývající se pod šifrou pořada
tele výboru J. Bučana): předml., in S. B.: Můj prsten 
leží pod mořem (1942); L. Kundera: Ženský part tra
gického poetismu (ref. Browning a růže), Rovnost 
13. 8. 1947; J. Nečas: F. Halas a S. B., Sborník NM, ř. 
C, 1962 -I- F. X. Salda a S. B., Sborník NM, ř. C, 
1964; O. Sus: Nad torzem, in F. X. Salda: Dopisy S. 
B?(1967); V. Černý: F. X. Salda a Simonetta, HD 
1968; K 80. výročí narození S. B. — Ludmily Šebe
stové, Nástup (Pelhřimov) 1973, č. 13. .
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Ivan Bureš
* 10. 3.1886 Kolín
† 27. 7.1947 Jablonec n. Nisou

Překladatel z latiny a autor populárně vědeckých 
prací o starořímském období.

Po absolvování reál, gymnázia v Kolíně (mat. 
1905) studoval klasickou filologii na pražské 
univerzitě (1905—09). Jako středoškolský pro
fesor působil na středních školách v Praze (od 
1913), v Žilině (1921-22), v Brandýse n. La
bem (1922—35) a opět v Praze. 1941 odešel do 
výslužby, ale 1945 (v Praze) opět krátce učil. 
Pohřeb žehem se konal v Praze.

B. zprvu psal a redigoval populárně vědecké 
práce o antice. Již zde se projevovala výrazná 
snaha po lehkosti, poutavosti a srozumitelnos
ti, která se stala i hlavním rysem jeho překla
datelské metody, uplatněné zejména v překla
du Ovidiových Proměn. Cílem B. práce nebyl 
věrný překlad, ale text přizpůsobený i okruhu 
čtenářů bez klasického vzdělání. B. proto roz
šiřoval text o vysvětlující pasáže, netlumočil 
celý obsah verše a přehlížel jeho formální 
stránku. Po kritice své překladatelské metody 
(F. Stiebitz v LF 1935) provedl B. její revizi. 
V korigovaném druhém vydání Proměn přiblí
žil se již k zásadám umělecky věrného překla
du. Překládal i z Poggia; vydání antických Pís
ní priápských, které přeložil pod pseudony
mem, bylo zabaveno. O překladu psal B. též 
teoretické stati (Ovidiovy Proměny).

PSEUDONYM: I. Převor, Ivan Převor. ■ PŘÍSPĚV
KY m.sb. Antická kultura slovem i obrazem (1927); 
Čteme (1943, stať Od časomíry k přízvuku); Krema
torium (1932, překlad Claudianova i Lactantiova Fé
nixe); Lumír (od 1934); Lid. noviny; Lit. noviny; Vol
ná myšlenka. ■ KNIŽNĚ. Původní práce: Césarovo 
válečnictví (1939); Ovidiovy Proměny (1946). — Pře
klady: P. Ovidius Naso: Umění milovati (1921) + 
Jak léčiti lásku (1924) + Proměny (1935, přeprac. 
vyd. 1948) + Kalendář (1942) -l- Dopisy lásky 
(1946) + Paris a Helena (1947, dva dopisy z před
chozí knihy); Písně priápské (1925, pseud. I. Převor^; 
Poggio Bracciolini: Facécie (1927, pseud. Ivan Pře
vor); G. I. Caesar: Paměti o válce galské (1940). 
■ REDIGOVAL sborník: Antická kultura slovem 
i obrazem (1927, s jinými).!

LITERATURA: F. Stiebitz: ref. Umění milovati, 
Moderní revue sv. 37,1921/22, s. 138; ■ ref. Jak léčiti 
lásku: A. N. (Novák), LidN 15. 8. 1924; F. Stiebitz: 
Nové překlady z antických literatur, Naše věda 
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1925/26 ref. sb. Antická kultura slovem i obra
zem: V. Brtník, Venkov 3. 2. 1927; F. Stiebitz, LidN 
16. 9. 1927 ■;■ ref. Proměny: Š. (A. M. Píša), PL 20. 
10. 1934; H. J. (Jelínek), Lumír 1934/35; F. Stiebitz, 
LF 1935; K P. (Polák), PL 25. 7. 1935; S. (J. Seifert), 
Ranní noviny 2. 11. 1935; Nk. (B. Novák), Rozhledy 
1935 ■; St. V. (Vlček): P. Ovidius Naso a „umění mi
lovati“ (ref. Umění milovati), Rozhledy 1937; ■ ref. 
Paměti o válce galské: Z. G. (Gabriel), Nár. práce 5. 
4. 1940; F. Stiebitz: Nové překlady z antických lite
ratur, Naše věda 1941 ■; K. P. (Polák): ref. Kalen
dář, Nár. práce 12. 3. 1943; J. Ludvíkovský: I. B., Na
še věda 1948/49.

dh

Miloslav Bureš
*6.11.1909 Polička
† 12.11. Praha

Básník Českomoravské vysočiny a libereckého po
hraničí, ve svém výraze prostý, melodický, těžící 
z poezie folklóru, editor a esejista, popularizující mj. 
lidovou kulturu rodného kraje, prozaik, autor knih 
pro mládež.

VI. jm. Jan Bohuslav B. Podepisoval se i Míla 
B. Studoval na gymnáziu v Poličce (mat. 1930) 
a několik semestrů na filoz. fakultě v Praze. 
Působil jako novinář v Severočeském deníku 
v Liberci (1932 — 37), pak jako redaktor A-Ze- 
tu v Jičíně. Po osvobození pracoval znovu 
v Liberci, a to v Čs. rozhlase, od 1947 v Praze 
postupně jako redaktor v nakladatelstvích 
Melantrich, Práce a Osvěta, jako úředník mi
nisterstva informací (1951—52), školství 
(1952 —53) a kultury (1953—55), pak znovu ja
ko novinář, hl. ve Svobodném slově a 1968 
v Zítřku. Dvakrát cestoval za B. Martinů (1957 
Řím, 1959 Švýcarsko). Pohřben byl v rodišti.

B. už ve svých raných sbírkách nalézal na
vzdory poetistické stylizaci (zřetelně bieblov- 
ské ražby) nedocenitelnou hodnotu rodného 
kraje. Svůj sklon k abstraktní meditaci (lyrický 
cyklus Ztracené deště) opouštěl v polovině 30. 
let v souvislosti s rostoucím pocitem sounále
žitosti s prostými pracujícími lidmi (Chudé lás
ky Zemi krásnou); do poezie československé-
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ho podzimu 1938 se zařadil Listy z pohraničí 
jako jeden z mála básníků, který dlouho žil 
v národostně smíšeném kraji, přilnul k němu 
a osobně prožil jeho evakuaci; po osvobození 
se k němu vrátil pokusem o román z osídlová
ní pohraničí Vracející se země. Příklon české 
literatury za protektorátu k domovu a k vel
kým osobnostem české minulosti probíhal u B. 
jako rozvinutí a promýšlení dřívějších motivů 
rodného kraje a jeho význačných postav. Teh
dy také prohloubil vnitřní melodičnost svých 
veršů, vyznačujících se už v rané sbírce Nevěs
ta symbiózou obrazů přírodních a obrazů 
z moderního světa. Tyto novátorské rysy 
v dalším vývoji B. poezie poněkud ustoupily, 
a to nejprve rétorice (Květ na přilbici), později 
plodné inspiraci lidovou kulturou. Autorovi se 
v 50. letech podařilo realizovat dobový ideál 
poezie tvůrčím způsobem, těžícím z fondu li
dové slovesnosti, lidového umění a lidových 
zvyků, k nimž se vracel jako k jistotám blaže
ného dětství a domova. Otvírání studánek a 
další básně, vydané později souborně v knize 
Utkáno z pramenů, posloužily jako libreto 
kantát B. Martinů; Romanci z pampelišek z té
že sbírky Martinů zpracoval jako smíšený 
sbor. V 60. letech, kdy toto zaujetí pro lidovou 
kulturu rodného kraje u B. doznívalo, inspiro
val se básník ve svých nových knihách živo
tem, bojem a prací prostých lidí své domoviny 
a poznovu usiloval o metaforické sblížení pří
rody a života technicky rozvinuté společnosti; 
ve spojitosti s tím se rád vracel k motivům ze 
sportovního prostředí, jaké jsou obsaženy už 
v jeho prvních sbírkách a na nichž je založena 
i Píseň o maratónském vítězi ze začátku 50. let. 
B. próza jako méně významná složka autoro
va díla zaujme nejspíš ztvárněním nových mo
tivů (obnova pohraničí, návrat emigrantů a je
jich sžívání s domovem).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Spartakus (čas. Kohoutek); 
b, bš, (bš), eš, -eš, mbš. ■ PŘÍSPĚVKY in: A-Zet; Al
manach pro poezii a život (1930); Kohoutek (od 
1924); Krit. měsíčník; Kultura doby (od 1937); Lit. 
noviny; Listy pro umění a kritiku (od 1934); Plamen; 
ReD (1930); Severočes. deník; Středisko (od 1930); 
Studentský časopis; Svob. slovo; Zítřek (1968). 
■ KNIŽNÉ. Beletrie a práce o literatuře.Katalepton 
(BB 1929, podp. Míla Bureš); Nevěsta (BB b. d., 
1930); Ztracené deště (BB 1931); Nachový vítr (BB 
1934); Chudé lásky (BB 1935); Zpěv nad střechami 
(BB 1936); Ze starého roku (BB 1936); Zemi krásnou 
(BB 1937); Listy z pohraničí (BB 1939); Zpěv na Ju

stina Michla (B 1940); Píseň lněných polí (P 1940); 
Bílé jaro (BB 1943); Krajiny Františka Kavána (BB 
1943); Země v oblacích (R 1943; 1948 s tit. Šla jsem 
hledat život); Květ na přilbici (B 1945); Strýc Ještěd 
a teta Sněžka (BB pro ml., 1946); O věži svátého Ja
kuba (1947); Vracející se země (R 1947); Vrbová píš
ťalka (BB pro ml., 1949); Lidová poezie bojující (E 
1951); Všechno mi připomíná píseň (BB 1952); Píseň 
o maratónském vítězi (B 1952); Marie a my všichni 
(R 1953); Puškin, básník a bojovník (text pro čten, 
besedy, 1953); Mé nejkrásnější děti (P pro ml., 1955); 
Otvírání studánek (B 1955); Legenda z dýmu bram
borové nati (B 1956); Zpívající lípa (lid. pohádky 
a pověsti, 1956); Veselé pohádky a jiné příběhy 
z Vysočiny (1958); Utkáno z pramenů (BB 1959; obs. 
též básně Otvírání studánek a Legenda z dýmu 
bramborové nati); Hory mají srdce v člověku (P 
1960); Putování za šátkem, džbánem a holubičkou 
(PP 1960); Bohuslav Martinů a Vysočina (E 1960); 
Pochovávání světla (BB 1961); Palečkova dobro
družství (P pro ml., 1964); Špalíček z jasanu (PP 
1965); Slunce zapadá do hlíny (BB 1966); Příběh fot
balového hřiště (B 1968); — posmrtně: Jedlíci bram
bor (BB 1969; obs. též Příběh fotbalového hřiště). — 
Překlad: L. de Camöes: Sonety lásky (1933). ■ SCÉ
NICKY. Úprava: Cervantes: Mezihry (1942). — Ná
mět pro balet: Modravá země (1950, k hudbě J. Mi
hule). ■ REDIGOVAL knižnici: Soukromé tisky 
Sdružení vysokoškolských menšinářů v Liberci 
(1934-36). iUSPOŘÁDAL A VYDAL: Vysočina 
milostná (lid. poezie, 1960). i

LITERATURA: ■ ref. Katalepton: B. V. (Václa
vek), ReD 1928/29, s. 295; jh (J. Hora), Plán 1929/30, 
s. 254 ■;■ ref. Nevěsta: L. Kraus, Středisko 1930/31, 
č. 2; B. V. (Václavek), Index 1930, s. 32 ■;■ ref. Ztra
cené deště: jo-he (J. Heyduk), Venkov 7. 10. 1931; V. 
Sommer, Studentský časopis 1931/32 ■; J. Valja: 
Poezie M. B., Studentský časopis 1931/32; B. Slavík:. 
Z mladé lyriky moravskoslezské, LidN 17. 2.1936; ■ 
ref. Chudé lásky: p (A. M. Píša), PL 14. 3. 1936; B. V. 
(Václavek), U Blok 1936 ■; Nk (B. Novák): ref. Zpěv 
nad střechami, LidN 16. 11. 1936; ■ ref. Zemi krás
nou: O. Králík, LUK 1937; AMP (A. M. Píša), PL 25. 
8. 1937; V. P. (Pekárek), U Blok 1937, s. 293 ■; AMP 
(A. M. Píša): ref. Listy z pohraničí, Nár. práce 17. 2. 
1939; ■ ref. Zpěv na Justina Michla: K. P. (Polák), 
Nár. práce 25. 7. 1940; vbk (V. Běhounek), Dělnická 
osvěta 1940 ■; V. T. (Tichý): ref. Píseň lněných polí, 
Dělnická osvěta 1941; J. K. (Kopecký): Školní Cer
vantes, LidN 7. 11. 1942; kp (K. Polák): ref. Bílé jaro, 
Nár. práce 4. 9. 1943 4- ref. Země v oblacích, Nár. 
práce 5.10.1943; List (F. Listopad): ref. Květ na přil
bici, Mladá fronta 28. 6. 1945; vpa (V. Pazourek): ref. 
Strýc Ještěd a teta Sněžka, Svob. noviny 7. 9. 1947; 
-aks- (A. Kraus): ref. Vracející se země, Zeměd. novi
ny 12. 11. 1947; A. S. (Sivek): ref. Lidová poezie bo
jující, Radostná země 1953; M. Petříček: Pět sbírek 
nové české poezie (ref. Píseň o maratónském vítězi,
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Všechno mi připomíná píseň), Obrana lidu 19. 2. 
1953; ■ ref. Všechno mi připomíná píseň: A. Jelínek, 
LitN 1953, č. 17; M. Šimečka, NŽ 1953 ■; M. Šedo: 
ref. Marie a my všichni, LitN 1954, č. 8; ■ ref. Otvírá
ní studánek: J. Mourková, Květen 1955/56; vbk (V. 
Běhounek), LitN 1956, č. 51 ■; J. Binder: ref. Utkáno 
z pramenů, Lid. demokracie 12. 4. 1959; Z. Vyhlídal: 
Domov v díle B. Martinů (ref. B. Martinů a Vysoči
na), Červený květ 1960; ■ ref. Palečkova dobrodruž
ství: J. Červenka, LitN 1965, č. 14; P. Lhota, Zlatý 
máj 1965 ■;■ ref. Slunce zapadá do hlíny: Z. Kož- 
mín, LitN 1966, č. 20; K. Horňák, Pochodeň 17. 5. 
1966; J. Vaniček, Plamen 1966, č. 7; M. Blahynka, Im
puls 1966 ■;■ ref. Příběh fotbalového hřiště: J. Čer
ný (O. Rafaj), Kult, noviny 1968, č. 15; M. Červenka, 
Lit. listy 1968, č. 17; M. Blahynka, Kult, tvorba 1968, 
č. 32 ■; M. Bureš: Odpověď M. Červenkovi, Lit. listy 
1968, č. 19; ■ nekrology: ec, Práce 14. 11. 1968; I. 
Mikšovič, Práce 15. 11. 1968; F. Hrubín, C. Blattný, 
V. Maršíček, Zítřek 1968, č. 7; B. Půža, Zprávy z mu
zeí od Trstenické stezky 1969, č. 7 ■ ; J. Ort: Podává
me si klíč, Texty 1969, č. 3; K. Dobeš in M. B.: Jedlíci 
brambor (1969); ■ ref. Jedlíci brambor: F. Soldan, 
Tvorba 1970, č. 10; O. Sus, HD 1970, č. 8 ■; V. Vařej- 
ková: ref. Zpívající lípa, Komenský 1969/70; (k): 
Vzpomínka na básníka Vysočiny, Lid. demokracie 
11.11.19Z&; J. S. Kalaš: Vzpomínka na M. B., Průboj 
14.11.1978.

mb

Josef Burgerstein
* 28. 6. 1813 Plzeň
† 12. 1. 1873 Vídeň

Humorista, autor deklamovánek, písní, komických 
výstupů, humorných próz a polemických pamfletů.

Psal se téžburgerstein. Během pražských stu
dií (hlavně v 2. pol. 40. let) patřil B. k okruhu 
českých humoristů hlásících se k Rubešově 
tradici (Hajniš, Filípek aj.). V 50. letech vstou
pil do státní služby a působil ve Vídni na mi
nisterstvu vyučování jako oficiál; přitom se vě
noval rozvoji kulturního života českých men
šin, a to jako pořadatel zábav a vlasteneckých 
besed a podporovatel českých vzdělávacích 
spolků i jako autor deklamovánek a písní 
a vydavatel humoristického časopisu Švingu- 
lant a jeho kalendářů.

Oblibu získaly ve své době B. deklamován- 
ky a písně. Jejich formálně nepříliš vytříbené 
verše dovedly zaujmout vtipným nápadem za
loženým na znalosti všedního života tehdej
ších národně se probouzejících městských 
i vesnických středních vrstev, kterým vyhovo
valy vlasteneckými gesty i občasnými humor
ně laděnými výpady proti staromilství. Jejich 
vtip se zakládal na vyvrácení určitého obecné
ho tvrzení s více či méně nečekanou pointou, 
na rozvádění platné zásady k absurdním kon
cům i na drobném humorném příběhu (zpra
vidla o tom, jak se kdo v životě dal napálit). 
Spolu s písněmi, většinou humorně milostného 
obsahu, tvořily tyto verše neodmyslitelnou 
součást tehdejších národních besed. Ojedinělé 
jsou B. vážné verše, z nichž báseň Věrným 
vlasti synům, vyzývající 1859 českou mládež 
k chrabrým činům ve válce s Francií, je pří
značným výrazem autorova rakouského pa
triotismu. Také B. prozaické práce, většinou 
publikované jen časopisecky, mají humoristic
ký ráz. Jde o povídky, někdy s náběhem k no
vele, v nichž jsou s jistou nadsázkou, občas 
i satirickou, zachyceny příhody studentů, ško
láků, učitelů, omezených sedláků i hospod
ských vtipálků na malém městě. I přes jistou 
kompoziční nevyváženost stojí tyto povídky 
výše než ostatní B. práce: malé komediální vý
stupy a žerty, humoristické kalendáře, jejichž 
různorodý celek vytvořil autor sám, parodický 
krasořečník, sloužící jako návod k politickým 
projevům kandidátů poslanectví po vyhlášení 
konstituce, kdy se do říšského sněmu dostali 
zástupci nových českých společenských vrs
tev. Nejméně šťastnou oblastí autorovy čin
nosti jsou spontánní polemické pamflety; v je
jich informovanosti, přesahující průměrné 
možnosti tehdejších českých humoristů, se 
obráží B. postavení vídeňského vlastence 
a státního úředníka. Vyznačují se malou kon
centrací na základní téma, satirickými odboč
kami mířícími na různé strany a myšlenkovou 
i kompoziční roztříštěností (polemika s brněn
ským historikem B. Dudíkem, v níž se B. zastal 
Brandlovy kritiky Dudíkových názorů ve spisu 
Allgemeine Geschichte Máhrens). V ostatních 
pamfletech a polemikách — proti Feifaliko- 
vým pochybám o pravosti Rukopisu králové
dvorského a proti úvahám brněnského Němce 
K. Giskry o možnosti zrušení klášterů — autor 
navíc zaujal dobově sice běžné, ale věcně ne
příliš oprávněné konzervativní stanovisko.
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PŘÍSPĚVKY in: Besedník (1861-62); Čes. včela 
(od 1845); alm. Dunaj (Vídeň, od 1861); alm. Horník 
(Kutná Hora, 1845); Hvězda; Květy (1846—47); Me- 
rendy (1871); Nový besedník (1869); Paleček (1847); 
Pražské poštovské noviny (1859); Přítel zvířat (Ví
deň, od 1856); Švingulant (1854). ■ KNIŽNĚ. Be/e- 
trie: Deklamovánky a písně (1846); Švingulantův sa- 
tiricko-humoristický kalendář na rok 1855 a 1856 
(PP, BB); Deklamovánky (1860); Veselé rozjímání 
o nejnovější Feifalikiádě: Uber die Königinhofer 
Handschrift (polemika, 1860); Rozjímání k popukání 
o Velehradské Dudikiádě (polemika, 1861); Sprave
dlivý trychtýř parlamentární výmluvnosti (polemika, 
1861). ■ REDIGOVAL časopis: Švingulant (1854). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Žertovné výpisky z to
bolek starých studentů (1. 1860, 2. 1862). ■

LITERATURA: J. Malý: Kdykoliv k stolku při
sednu ..., Poutník od Otavy 1860; -n: Z Brna, Čas 16. 
2. 1861; ■ nekrology: an., NL 15. 1. 1873; an., Světo
zor 1873; an., Urbánkův Věstník bibliografický 1873 
■.

zp

Emil František Burian
* 11. 6. 1904 Plzeň
† 9. 8. 1959 Praha

Dramatik, režisér, hudební skladatel, herec, teoretik 
umění, zvláště divadelního, estetik, prozaik, básník 
i žurnalista, mladší příslušník avantgardní generace, 
zakladatel a vedoucí osobnost voicebandu a divadla 
D 34 až 51, od poloviny 20. let jeden z nej všestran
nějších a nejvýznamnějších tvůrců českého moder
ního umění.

Narodil se v pěvecké rodině; strýc Karel B. 
(1870—1924) byl světoznámý tenorista, otec 
Emil B. (1876—1926) barytonista, působící od 
1909 v pražském Národním divadle, matka 
Vlasta, roz. Hatláková, byla učitelkou zpěvu. 
E. F. B. studoval gymnázium na Smíchově, po
tom konzervatoř a její mistrovskou kompozič
ní školu u J. B. Foerstra (abs. 1927). Pracoval 
v Praze s výjimkou let 1929—30,1931—32 (šé
fem Studia a pak režisérem Zemského divadla 
v Brně), 1930—31 (režisérem v Městském di
vadle v Olomouci) a 1941—45 (vězněn v kon
centračním táboře v Dachau a v Neuengam- 

me). Byl členem Devětsilu, spoluzakladatelem 
umělecké skupiny Tam-tam, hercem, hudební
kem a skladatelem Osvobozeného divadla 
(1925-27), divadla Dada (1927-28), Moder
ního studia (1929), tvůrcem hudebně recitační- 
ho voicebandu (první představení 22. 4. 1927), 
s nímž po úspěchu na Mezinárodním hudeb
ním festivalu v Sieně (1928) podnikl 1929 turné 
po Itálii. 1924 založil Sdružení pro moderní 
hudbu Přítomnost. Po návratu z Brna se uplat
nil jako kapelník, autor hudby a pak i režisér 
v kabaretu Červené eso (1932 — 33), 1933 zalo
žil vlastní divadlo D 34, s nímž a s jehož pro
měnami byl spjat až do konce života. 12. 3. 
1941 bylo D41 nacisty zavřeno a B. uvězněn 
v koncentračním táboře. 1945 obnovil D46; 
v říjnu 1951 se D 51 změnilo v Armádní umě
lecké divadlo (E. F. B. se stal vysokým důstoj
níkem čs. armády), 1955 se vrátilo k názvu ze 
své první sezóny D 34; po smrti svého tvůrce 
bylo pojmenováno podle něho (Divadlo E. F. 
B.). Pro světonázorový a umělecký vývoj E. F. 
B. byla důležitá jeho cesta do Moskvy na diva
delní festival (1934), se svým divadlem hosto
val 1935 ve Švýcarsku. Komplexní kulturní 
koncepci realizoval B. především v práci své
ho divadla, které vydávalo též časopis (Kultur
ní večerník D 34, Program D 35—41, Program 
D 46, Program Divadla práce, Umělecký mě
síčník D48—55), pořádalo koncerty, recitační 
pořady i výstavy. Po osvobození řídil B. 
v Družstvu Divadla práce i tři brněnské scény 
a operetu v Praze-Karlině (1945—46), byl čin
ný jako kulturněpolitický komentátor Čs. roz
hlasu, 1945—49 vydával a řídil týdeník Kultur
ní politika. S prací jeho divadla souvisí též re
žie filmů Věra Lukášová (1939) a Chceme žít 
(1950) i velká část práce hudebně skladatelské, 
jindy podněcované spoluprací s filmem (hudba 
pro filmy Před maturitou, 1932, Vojnarka, 
1936, aj.). Pro politiku KSČ (členem od 1923) 
se B. angažoval též v Levé frontě (od 1930) 
a po osvobození též jako poslanec Národního 
shromáždění. 1954 byl jmenován národním 
umělcem. Pohřben byl na vyšehradském hřbi
tově.

Na začátku své činnosti se B. jevil hlavně ja
ko mimořádně nadaný a eruptivně plodný hu
dební skladatel a jako avantgardní teoretik. 
1925 úspěšně debutoval v Národním divadle 
operou Před slunce východem a psal svou ese- 
jisticky formulovanou programovou Estetiku, 
už během otiskování v časopise Tam-tam
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přejmenovanou na Polydynamiku. Proti este
tice jako nauce o ošklivém krásnu ji založil ja
ko nauku o krásné ošklivosti; pro geniálního 
umělce vznesl požadavek absolutní svobody, 
akcentoval improvizaci a výraz způsobilý vy
jádřit jediným pohledem obecné i jedinečné. 
Ztělesnění polydynamického umění nalézal 
především v divadle založeném na dynamice 
scénického celku, kontrastující s výrazem 
a dynamikou hudby. Jednotícím momentem 
polydynamické tvorby měla být umělcova 
tvůrčí myšlenka; v tomto bodu se B. rozcházel 
s velkou částí avantgardní estetiky a vytvořil si 
jím východisko ke svému pozdějšímu cílevě
domému usilování o socialistický realismus na 
jevišti. Své teoretické názory realizoval B. 
v tvůrčí práci jako autor, herec a zvláště jako 
režisér postupně v Osvobozeném divadle, po 
roztržce mezi Honzlem a Frejkou ve Frejkově 
divadle Dada v Umělecké besedě a pak i v je
ho Moderním studiu. Zároveň vytvořil soubor 
pro sborovou recitaci voiceband. Proti soudo
bému arytmickému a amelodickému způsobu 
přednesu stavěl na nejužší souvislosti slova 
a hudby, opíraje se přitom o postřehy a námě
ty L. Janáčka a aplikuje princip jazzbandu na 
lidský hlas. Voiceband sloužil nejprve jako 
chór v činoherních inscenacích divadla Dada, 
po jeho zániku vystupoval samostatně. Ve 
voicebandu se už plně projevil B. celoživotní 
zájem o recitační a scénickou realizaci poezie. 
1927—54 uvedl B. v řadě „komorních večerů“ 
poezie texty českých autorů (V. Nezval, K. 
Biebl, J. Seifert, F. Halas, J. Hora, A. Sova, 
Havlíčkův Křest svátého Vladimíra, lyrika 
a několikrát Máj K. H. Máchy, Píseň písní po
dle znění Bible kralické, Hrubínova Jobova 
noc, Holanovi Rudoarmejci aj.), z překladů 
např. básně G. Apollinaira, H. Heina a T. Tza- 
ry. S činností v divadle Dada (1927 autorská 
a herecká účast na scénických montážích Visa
cí stůl č. 1 a Dona Kichotka) souvisely kromě 
práce hudebně kompoziční též B. začátky bá
snické (dadaistické verše Idioteori↓ — Protože 
svou koncepci divadla nemohl uplatnit na ofi
ciálních scénách v celém jejím rozsahu, rozho
dl se hrát divadlo na novém, v podstatě svépo
mocném základě. Vytvořil ideově jednolitý di
vadelní kolektiv a při jeho promyšleném řízení 
uplatnil zkušenosti hudebnické i z voicebandu. 
Zdůrazňovaná kolektivita a tvůrčí aktivizace 
všech divadelních složek podle B. představ ne
vylučovala velmi přísné vedení režijní. B. di

vadlo usilovalo o maximální časovost, angažo
valo se v soudobých sociálních a politických 
zápasech, a to často aktualizací ověřených 
hodnot dramatiky a literatury světové i domá
cí. Kromě světové dramatické klasiky a odka
zu národního obrození se B. obracel i k soudo
bým pokrokovým dramatikům jak světovým, 
tak českým. Protože nová dramatická produk
ce neposkytovala uměleckým a ideovým cílům 
B. divadla dost vhodných her, sahal B. k dra
matizacím a úpravám, v nichž pak dosahoval 
svého nejvlastnějšího dramatického a režijní
ho účinu. Právě dramatizacemi a adaptacemi 
se Burianovo divadlo D (toto písmeno před 
názvem letopočtu znamenalo podle B. výkla
du též Dnešek, Dělník, Drama, Dějiny, Dílo, 
Doba) rychle vyvinulo v průbojnou scénu, kte
rá spolu s Osvobozeným divadlem podávala 
nejplnější dramatický výraz doby. Od jara 
1938 až do uzavření divadla a uvěznění B. 
plnilo D38 —D41 funkci ohniska české kul
turní práce důrazem na lidové kořeny české 
kultury, odkaz národního obrození, krásu ma
teřštiny i lásku k Praze. Po osvobození B. po
kračoval v práci adaptační a dramatizační, 
psal však i původní dramata, v nichž se s men
ším zdarem než v adaptacích pokoušel reago
vat na problémy doby se zvláštním zřetelem 
na osudy inteligence a výchovu mladé genera
ce; žánrově postupoval od psychologického 
dramatu ke hře silně dějové s prvky humoru 
i dobrodružnosti a posléze k pokusům pokra
čovat jednak v tradici českého venkovského 
dramatu, jednak v tradici dramatu lyrického. 
— Po osvobození se B. vrátil též k tvorbě bá
snické. Vypověděl v ní svou zkušenost, zejmé
na válečnou, a to v lyrice i v epice. Význam
nější je B. próza povídková (Osm odtamtud) i 
vzpomínkově románová (Trosečníci z CapAr- 
cony), spojující zcela osobní zážitek s přísnou 
uměleckou objektivací a s realistickou kres
bou typů. Cennou složku B. tvůrčího odkazu 
představují práce teoretické, a to jednak muzi- 
kologické (zabývající se jazzem, ruskou mo
derní hudbou a pěveckými osobnostmi strýce 
a otce), jednak divadelní. Nové divadlo, zalo
žené na spolupráci jeviště s hledištěm, konci
poval B. jako nejvlastnější tribunu básníka, 
tvořícího z lidu a vládnoucího uměním jevištní 
metafory; odmítal vidět modernost jen v tvaru 
a technice, zdůrazňoval však stále specifičnost 
divadelního umění. Komplexní pohled na pro
blémy kultury rozvíjel i v paralelní práci žur-
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nalistické a kulturně organizační. Na jeho ná
zory navazovala Kouřilova koncepce divadel
ního prostoru, zásady nové herecké výchovy 
i nová organizace divadelního života.

ŠIFRY: EFB, efb. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. Ani labuť 
ani Lůna (1936); Čin (1932-38); sb. D 37 (1937); 
Dělnická osvěta (1940); Dělnické jeviště; Div. list 
(Brno, 1929—30); Div. noviny (1959); sb. Divadelní 
seminář a festival D 34 v Karlových Varech (1959); 
Divadlo (od 1934); Doba (1934); Haló noviny (od 
1934); Horizont (1927); Index (1930—35); sb. Jeden 
život (1948); sb. Jindřich Vodák, pocta k jeho sedm
desátinám (1937); Krit. měsíčník (1938); Kultura 
1957 —59; Kult, politika (1945—49); Kult, večerník 
D34 a D35 (1934 — 36); Lid. noviny (od 1929); Lit. 
noviny (1935—36, od 1952); Listy pro umění a kriti
ku (1933); Magazín DP (od 1933); Mor. noviny 
(1929); Nár. divadlo (1945—46); Nár. osvobození 
(1928); Nár. práce (1940); Nedělní list (1933); Nezá
vislá scéna (1932); Nová scéna (1929—30); Nový ži
vot (1954 stať Dvacet let bojů za nové divadlo); 
Obrana lidu (1953); Pásmo (1925—26); Program 
D35—41, Program D48, Program Divadla práce; 
ReD (1928-29); Reflektor (1928-29); Rozpravy 
Aventina (od 1927); Rozsévačka; Rudé právo; Sig
nál (1928—29); Slovo a slovesnost (1936, 1939); 
Středisko (1934); Studentský časopis (1935 — 38); 
Tam-tam (1925—26); Tvorba (od 1930); U Blok 
(1937);Umělecký měsíčník D 48 —D 50; Útok (1934); 
sb. Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám (1953); Ži
jeme 1933; Život (1937). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Idio- 
teon (BB 1926); Jeden ze všech (R ve verších, 1947, 
i prem.); Viděno slzami (BB 1947, z 1925—47); Krč
ma na břehu (D 1949, prem. 1948); Atomový mír (B 
1950, i prem.); Horkým srdcem (BB 1950); Osm od
tamtud (PP 1954, rozšiř, vyd. 1956 s tit. Osm odtam
tud a další z řady); Vítězové (R 1955, 1965 rozšiř, 
o 2. část s tit. Trosečníci z Čap Arcony); Vojna 
(montáž z lid. poezie sebrané K. J. Erbenem, 1955, 
prem. 1935); Proč žiješ, Václave Řího? (D 1959, 
prem. 1958); Dálky (D 1959, i prem.); Rozcestí (D 
1959, i prem.). — Dramatizace a adaptace: V. K. 
Klicpera: Každý něco pro vlast (1937, prem. 1936); 
A. S. Puškin: Jevgenij Oněgin (1937, i prem.); Hamlet 
III., kralevic dánský, aneb Být či nebýt čili Trůny 
dobré na dřevo (1937, i prem., podle W. Shakespeara 
a J. Laforgua); J. Hašek: Pan Kobkán vdává dceru 
(1954, prem. 1953, podle povídek); V. Dyk: Krysař 
(1957, prem. 1940); B. Benešová: Věra Lukášová 
(1957, prem. 1938); F. M. Dostojevskij: Bílé noci 
(1958, prem. 1936); J. Hašek: Dobrý voják Švejk 
(1961, prem. 1935). — Práce o divadle, hudbě a este
tice: O moderní české hudbě (1926); Polydynamika 
(1926); Jazz (1928); Černošské tance (1929); Památ
ník bratřím Burianům (1929); Zameťte jeviště (1936) 
→ O nové divadlo 1930—1940 (1946); Pražská dra
maturgie 1937. Režisérův zápisník (1938, upr. M.

Kouřil); Divadlo práce (1938, s M. Kouřilem); Dejte 
nám divadlo (1939, s M. Kouřilem); Pojďte, lidé, na 
divadla s železnýma kladivama (1940) → O nové di
vadlo 1930—1940 (1946); Zahajujeme (1945); O no
vé divadlo 1930—1940 (1946); Emil Burian (1947); 
Karel Burian (1948). — Ostatní práce: Voláno roz
hlasem (2 sv., 1945, 1946); Ofenzíva míru (1949). — 
Výbory: Básně (1955, ed. autor); Divadlo za našich 
dnů (1962, ed. J. Kopecký); E. F. B. a jeho program 
poetického divadla (1982, usp. B. Srba). ■ SCÉNIC
KY. Hry, dramatizace, adaptace: Calderón: Chudák 
ať má za ušima (1931); E. Kástner: Život za našich 
dnů (1933, i překl.); Lakomec (1934, podle Moliěra); 
Chceme žít (1934, s K. Novým); Kupec benátský 
(1934, podle W. Shakespeara); B. Brecht: Žebrácká 
opera (1934); J. Hašek: Haškovy noviny (1935, dram. 
povídky); P. Beaumarchais: Lazebník sevillský 
(1936); F. Wedekind: Procitnutí jara (1936); K. H. 
Mácha: Kat (1936); J. W. Goethe: Utrpení mladého 
Werthera (1938); G. Bůchner: Leonce a Lena (1938); 
F. Villon: Paříž hraje prim (1938); První lidová suita 
(1938: Hra o Dorotě, Salička, Žebravý Bakus); Dru
há lidová suita (1939: Vojáci sv. Řehoře, Komedie 
o Františce a Honzíčkovi, Jak se kdysi v Čechách 
strašívalo); Láska, vzdor a smrt (1946, lid. poezie); I. 
Olbracht: Žalář nejtemnější (1946); Ch. de Coster: 
Ulenspiegel (1946); Stendhal: Červený a černý 
(1946); Hráze mezi námi (1947); H. Ch. Andersen: 
Císařovy nové šaty (1947); Láska ze všech nejkrá
snější (1948); Není pozdě na štěstí (1948); Pařeniště 
(1950); M. Majerová: Siréna (1950); S. Cech: Výlet 
pana Broučka do 15. století (1952); Ani láska není 
sama (1957). — (1939 kryl B. svým jménem dramati
zaci K. Poláčka F. M. Dostojevskij: Ves Štěpančiko- 
vo). — Libreta: Maryša (1940, k vlastní opeře); 
U muziky (1940, k baletu J. Zicha); Opera z pouti 
(1956, k vl. opeře); Evžen Oněgin (1957, k vl. melo
dramatu). ■ REDIGOVAL časopisy: Tam-tam 
(1925 — 26, s C. Blattným a J. Hyblerem, J. Mařán- 
kem a V. Nezvalem), Nezávislá scéna (1932, první 
4 č. 2. roč.), Kult, večerník D 35 (1934—36), Kult, po
litika (1945-49); sborník: D 37 (1937). ■

BIBLIOGRAFIE: in sb. Armádní umělecké divad
lo k padesátinám E. F. B. (1954); Soupis zvukových 
záznamů díla E. F. B. (1977). ■ LITERATURA: sb. 
Armádní umělecké divadlo k padesátinám E. F. B. 
(1954); Z. Kočová: Kronika Armádního uměleckého 
divadla (1955); A. Dvořák in Trojice nejodvážněj
ších (1961); A. Scherl: E. F. B. — divadelník, in M. 
Obst, A. Scherl: K dějinám české divadelní avant
gardy (1962) 4- E. F. B. (Berlín 1966); sb. Voiceband 
E. F. B. (1971, usp. M. Semrádová); B. Srba: Poetické 
divadlo E. F. B. (1971); Z. Kočová: Pět sešitů ze za
čátku (1975); L. Skrbková: E. F. Burianova voiceban- 
dová kompozice Máchova Máje (1977); B. Srba: In
scenační tvorba E. F. B. 1939—1941 (účelový tisk 
Ústavu pro čes. a svět, literaturu ČSAV, 1980). ■ M. 
Očadlík: Nejmladší estetika (ref. Polydynamika). 
NO 19. 8. 1926; J. Mařánek: Profil E. F. B., Rozpravy
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Aventina 1926/27; B. V. (Václavek): Voiceband, 
LidN 26. 4. 1927 → Tvorba a společnost (1961); ■ 
ref. Dona Kichotka: M. O. (Očadlík), NO 28. 12. 
1927; M. Pujmanová, Tribuna 29. 12. 1927; Schz (K. 
Schulz), LidN 29. 12. 1927; M. M. (Majerová), RP 10.
I. 1928 ■; H. M. (Malířová): E. F. B., Voiceband, RP 
14. 10. 1928; ■ ref. Křest svátého Vladimíra: JOT (J. 
Trojan), PL 16. 11. 1928; M. O. (Očadlík), NO 16. 11. 
1928; H. Malířová, Tvorba 1928/29, s. 55; J. Tráger, 
Studentský časopis 1928/29, s. 112 ■; -jef- (J. Fučík): 
Máchův Máj ve voicebandu, RP 17. 5. 1929 4- Wol
ker ve voicebandu, RP 4. 6. 1929, obojí → Divadelní 
kritiky (1956); ■ brněnské působení: L.'Blatný, NO 
6. 10. 1929; B. Václavek, ReD 1929/31, s. 39; S. Ježek, 
Studentský časopis 1929/30, s. 79 ■;■ ref. Život za 
našich dnů: J. Vodák, Čes. slovo 19. 9. 1933; A. M. 
Brousil, Venkov 20. 9. 1933 ■;■ ref. Lakomec: ág (J. 
Tráger), PL 28. 1. 1934; J. Fučík, RP 28. 1. a 30. 1. 
1934 → Divadelní kritiky (1956); J. Krejčí, Doba 
1934/35, č. 1 ■;■ ref. Chceme žít: O. F. (Fischer), 
LidN 17. 3. 1934; jtg (Tráger), Čin 1934*; J. V. (Vo
dák), Naše doba 1933/34, s. 432; V. Nezval, Doba 
1934/35, s. 89 → Dílo V. N. 25 (1974) ■; J. Tráger: E. 
F. B. a D 34, Magazín DP 1934/35; ■ ref. Kupec be
nátský: O. F. (Fischer), LidN 4. 9. 1934; J. V. (Vodák), 
Naše doba 1934/35, s. 44; -á- (J. Rybák), Tvorba
1934, s. 262 ■;■ ref. Píseň písní: If (I. J. Fischerová), 
NO 4. 10. 1934; MilNý (M. Novotný), LidN 4. 10. 
1934; K. Konrád, Tvorba 1934, s. 342 → Ztvárněte 
skutečnost (1963) ■;■ ref. Žebrácká opera: If. (I. J. 
Fischerová), NO 22. 1. 1934; K. K. (Konrád), RP 22.
II. 1934 + Tvorba 1934, s. 454, obojí → Ztvárněte 
skutečnost (1963) ■;■ ref. Vojna: mb (M. Bergman- 
nová), Haló noviny 27. 1. 1935; K. Konrád, Tvorba
1935, s, 78 → Ztvárněte skutečnostmi 963); ág (J. 
Tráger), Magazín DP 1935/36 ■; O. F. (Fischer): ref. 
John D. dobývá světa, LidN 21. 3. 1935; ■ ref. Máj: 
-á- (J. Rybák), Haló noviny 18. 4. 1935; F. N. (Ně
mec), RP 18. 4. 1935; J. V. (Vodák), Naše doba 
1934/35, s. 497 ■;■ ref. Dobrý voják Švejk: jt (J. 
Trojan), Več. PL 15. 5. 1935; F. N. (Němec), RP 16. 5. 
1935; MilNý (M. Novotný), LidN 17. 5. 1935; K. K. 
(Konrád), Tvorba 1935, s. 334 → Ztvárněte skuteč
nost (1963) ■; P. Fraenkl: Honzl a Burian v Brně, 
LUK 1935; M. Hlávka: Věrnost avantgardě, LitN 
1934/35, č. 14; J. Tráger: Dvojí osobnost režisérská, 
LUK 1935; ■ ref. Haškovy noviny: -á- (J. Rybák), 
Haló noviny 11. 12. 1935; jt (J. Trojan), Več. PL 2. 1. 
1936 ■;■ ref. Kat: B (E. Bass), LidN 24. 6. 1936; k. k. 
(K. Konrád) Tvorba 1936, s. 431 → Ztvárněte sku
tečnost (1963) ■;■ ref. Lazebník sevillský: -jef- (J. 
Fučík), RP 24. 9. 1936 → Divadelní kritiky (1956); jt 
(J. Seifert), Ranní noviny 24. 9. 1936 ■; F. Kocourek: 
Omyl E. F. B., Groš 1936, č. 45,46; R. Fleischner: De
set let umělecké činnosti E. F. B., Index 1936; ■ ref. 
Každý něco pro vlast: B. (E. Bass), LidN 26.11.1936; 
-ad. (K. Konrád), Tvorba 1936 → Ztvárněte skuteč
nost (1963) ref. Evžen Oněgin: -á- (J. Rybák), 

RP 28. 1. 1937; B. (E. Bass), LidN 28. 1. 1937; A. M. 
Brousil, Venkov 28.1. 1937; K. Konrád, Tvorba 1937 
→ Ztvárněte skutečnost (1936) ■;■ ref. Hamlet III.: 
J. Fučík, RP 2. 4., 3. 4. 1937 → Divadelní kritiky 
(1956); K. Konrád, Haló noviny 2. 4. 1937 → Ztvár
něte skutečnost (1963); If. (I. J. Fischerová), NO 2. 4. 
1937; B. (E. Bass), LidN 2. 4. 1937; A. M. B. (Brousil), 
Venkov 2. 4. 1937 ■;■ ref. Zameťte jeviště: p (A. M. 
Píša), PL 21. 11. 1936; jtr (J. Taufer), U Blok 1937 ■; 
J. Krejčí: E. F. B. a Žák + Divadlo nemá posluhovat 
(polemika s B. inscenací Žákovy hry Škola základ 
života), Tvorba 1937; ■ ref. Pražská dramaturgie: p. 
(A. M. Píša), PL 24. 2. 1938; B. Mathesius, KM 1938
■ ; O. Stibor: Ke genezi české divadelní avantgardy, 
U Blok 1937; K. K. (Konrád): O právo na kritiku 
(k Burianově soudní žalobě na uvedený Stiborův 
článek), Haló noviny 9. 2. 1938 → Ztvárněte skuteč
nost (1963); ■ ref. Villon, Paříž hraje prim: -á- (J. Ry
bák), RP 24. 2. 1938; k.k. (K. Konrád), Haló noviny 
26. 2. 1938 → Ztvárněte skutečnost (1963); -jef- (J. 
Fučík), Tvorba 1938 → Divadelní kritiky (1956)
ref. Divadlo práce: sl (J. Strnadel), Ranní noviny 21. 
6.1938; p (A. M. Píša), PL 19. 8. 1938 ■;■ ref. Lidová 
suita: kd (E. Konrád), LidN 25. 6. 1938; AMB (A. M. 
Brousil), Venkov 25. 6. 1938; -á- (J. Rybák), RP 26. 6. 
1938; A. N. (Novák), LidN 4. 7. 1938; J. Kopecký, 
Studentský časopis 1938/39, č. 1 ■;■ ref. Věra Luká
šová: kd (E. Konrád), LidN 1. 12. 1938; AMB (A. M. 
Brousil), Venkov 1. 12. 1938; MilNý (M. Novotný), 
LitN 1938, č. 3 ■;■ ref. Druhá lidová suita: -s (J. Sei
fert), Nár. práce 13. 5. 1939; bm (B. Mathesius), KM
1939 ■; B. Václavek: K současnému zájmu o sloves
né umění lidové, Kultura doby 1937/39 → O lidové 
písni a slovesnosti (1963); ■ ref. Krysař: AMB (A. M. 
Brousil), Venkov 11. 1. 1940; J. Tráger, Lumír 
1939/40; J. Mukařovský in Dialog a monolog, LF
1940 → Kapitoly z české poetiky 1 (1948) ■;■ ref. 
Láska, vzdor a smrt: V. Řezáč, Práce 29. 11.1946; jtg 
(J. Tráger), Svob. slovo 29. 11. 1946; eas (E. A. Sau- 
dek), LidN 8. 7. 1948 ■;■ ref. Jeden ze všech: V. Ř. 
(Řezáč), Práce 3. 4. 1947; G (F. Götz), NO 9. 12. 
1947; A. M. Píša, Kult, politika 1947/48, č. 18 ■; jtg 
(J. Tráger): ref. Hráze mezi námi, Práce 25. 4. 1947;
■ ref. Láska ze všech nejkrásnější: J. Hájek, RP 23. 
1.1948; jtg (J. Tráger), Práce 23. 1.1948; AMP (A. M. 
Píša), PL 23.1.1948 ■;■ ref. Krčma na břehu: eas (E. 
A. Saudek), LidN 29. 5. 1948; L. Fikar, Mladá fronta 
29. 5. 1948; AMP (A. M. Píša), PL 29. 5. 1948; J. Há
jek, RP 30. 5. 1948 ■;■ ref. Viděno slzami: J. Janů, 
Kult, politika 1947/48, č. 40; B. Polán, KM 1948 ■; J. 
Mukařovský: D 34—D 48 ve vývoji českého divadla, 
Umělecký měsíčník D48, 1948, č. 10 → Studie 
z estetiky (1966); ■ ref. Pařeniště: J. K. (Kopecký), 
LidN 21. 9. 1950; S. Svoboda, Mladá fronta 24. 9. 
1950 ■; J. Kopecký: K padesátinám E. F. B., LitN 
1954, č. 23; J. Tráger: Divadelník, NŽ 1954; F. Götz: 
Příklad E. F. B., Divadlo 1954; ■ ref. Osm odtamtud: 
M. Jungmann, LitN 1955, č. 12; S. Machonin, RP 13.
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7. 1955; O. Rafaj, Nová svoboda 17. 2. 1957 ■; Z. K. 
Slabý: Od schválností k poezii (ref. Básně), LitN 
1955, č. 43; M. Petříček: ref. Vítězové, LitN 1955, č. 
53; ■ ref. Ani láska není sama: ]. Kopecký, LitN 
1957, č. 15; J. Hájek, Květy 1957, č. 17 ■;■ ref. Proč 
žiješ, Václave Řího?: jtg (J. Tráger), Svob. slovo 26. 
10. 1958; K. Dvořák, LitN 1958, č. 44; M. Obst, Di
vadlo 1959 ■;■ ref. Dálky: jtg (J. Tráger), Svob. slo
vo 11. 1. 1959; J. Opavský, RP 23. 1. 1959 ■;■ nekro
logy: M. Majerová, Več. Praha 10. 8. 1959; V. Vej
ražka, RP 12. 8. 1959; M. Burešová, A. Hoffmeister, 
J. Rybák, LitN 1959, č. 33; J. Kopecký, J. Tráger, Di- 
vad. noviny 1959/60, č. 1; J. Hájek, Plamen 1959, č. 
1 ■; H. Budínová: E. F. B. zblízka, Div. noviny 
1960/61, č. 1, 2, 4; M. Kopecký: Geneze hry o svaté 
Dorotě od E. F. B., ČL 1960; K. Bundálek: Působení 
J. Honzla a E. F. B. v Brně, Sborník JAMU 1960; A. 
Scherl: E F. B. dramatik, ČLit 1960 + Antimilitaris- 
tická představení E. F. B. ve třicátých letech, Dějiny 
a současnost 1961, č. 1; J. Mikota: Proč odešel E. F. 
B. do Brna, Lid. demokracie 23. 2. 1964 -l- Jaký byl
E. F. B., Svob. slovo 11. 6. 1964; J. Tráger: E. F. B. — 
antifašista, Hlas revoluce 1964, č. 11; J. Kopecký: 
Nepříjemný E. F. B., Kult, tvorba 1964, č. 24; J. Po
korný: Revoluční smysl B. díla, RP 11. 6. 1964; J. 
Tráger: Dědictví E. F. B., LitN 1964, č. 25; M. Kopec
ký: K využití starší literatury v lidových suitách E. F. 
B., SPFF Brno, řada D, 1965; J. Novák: Novinář E. F. 
B., Novinářský sborník 1965; M. Kouřil: Kapitoly 
z chystané knihy Čtyřicet šest spoluprací s E. F. B., 
Acta scaenographica 1965/66; K. Bundálek: E. F. B. 
a první poválečná sezóna Mahenovy činohry, sb. 
Brno v minulosti a dnes, sv. 8 (1966); M. Obst: Dra
matizace v režisérském díle E. F. B., Divadlo 1966; J. 
Mikota: První český voiceband E. F. B., Div. noviny 
1966/67, č. 19 — 20; A. Scherl: Nedožité dílo E. F. B. 
jako inspirace a výzva, Divadlo 1969 (prosinec); 
J.Seydler: Sen jednoho vězně (o způsobu B. režijní 
práce), Acta scaenographica 1969/70; K. Bundálek: 
Doba je naším dramaturgem, Rovnost 15. 9. 1973;
A. Fuchs: E. F. B. — náš současník, Práce 8. 6. 1974; 
M. Kouřil: Burianovo politické divadlo, RP 11. 6. 
1974 + Bojovný život, Interscaena 1974; E. Dufko
vá: E. F. B. v Brně 1929 — 32, 1945—46, Kam v Brně 
za kulturou 1974, č. 16; A. M. Píša in Divadelní 
avantgarda (1978); M. Kouřil: Dvě lidové suity E. F.
B. , ČL 1978; B. Srba: Světelné obrazy v B. inscenaci 
Evžena Oněgina, sb. Panoráma (1978) 4- in výbor E.
F. Burian a jeho program poetického divadla (1982).

mb

Tomáš Burian
* 5. 6. 1802 Praha
† 22. 1. 1874 Wiener Neustadt (Rakousko)

Učitel češtiny na vojenské akademii, autor české 
mluvnice a tvůrce české vojenské terminologie. Pi
satel a adresát dopisů v knize Z dob našeho probu
zení.

Psal se též Tomáš Akvin B. Otec Lukáš sloužil 
jako tesař v setnině J. Jeníka z Bratříc, od 1799 
byl jeho komorníkem, zemřel 1810. T. B. stu
doval gymnázium, po smrti matky (1815) zů
stal bez prostředků, 1816 vstoupil dobrovolně 
do vojska, byl odveden bez kapitulace (doži
votně). Sloužil u 5. dělostřeleckého pluku 
v Praze, od 1818 v Terezíně (tam učil češtině 
ve škole setniny), 1819 byl poslán do plukovní 
školy do Pešti, v květnu 1821 do Vídně do še
stileté vyšší dělostřelecké školy: 1825 hodnost 
ohněstrůjce, 1830 nadohněstrůjce. 1828—31 
učil odborným dělostřeleckým předmětům ve 
štábní škole 2. dělostřeleckého pluku. Ve Vídni 
se stýkal s českou společností, zvi. s F. Braune- 
rem (později advokátem a poslancem), J. Dvo
řáčkem (později advokátem ve Vídni), Vaníč- 
kem (později úředníkem vyvažovači komise 
na Moravě), L. Neumannem (později profeso
rem ve Vídni), s pozdějšími lékaři J. Podlip- 
ským a F. C. Kampelíkem, J. Wussinem (poz
ději univerzitním knihovníkem) aj. V rozmezí 
1831—51 získal hodnost poručíka až majora. 
Od května 1831 působil jako učitel češtiny na 
vojenské akademii ve Wiener Neustadt. Mezi 
jeho žáky byli D. M. Villani, E. Friedberg-Mí- 
rohorský, synové M. Z. Poláka, P. Preradovic. 
Byl ženat (manželka zemřela 1860), měl dva 
syny (jeden padl 1866) a dvě dcery. Do výsluž
by odešel 1857.

Německy zpracoval mluvnici češtiny; byla 
učebnicí na vojenských akademiích do počát
ku 70. let, užívalo se jí i na jiných školách, na 
pražské univerzitě podle ní přednášel J. P. 
Koubek. Pracoval na německo-českém slovní
ku vojenské terminologie, svůj materiál po
skytl J. Jungmannovi pro Slovník. Publikoval 
několik statí o vojenské terminologii a historii 
vojenství a zpravodajské články. Pro cyklus 
Pomněnky ze staré Prahy (drobné zprávy a čr
ty z pražské historie z 2. poloviny 18. a počát
ku 19. stol.) užíval materiálů J. Jeníka z Bratříc, 
které od něho získal dědictvím. Podle příkladu
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Jeníkova si pořizoval také zápisky (s názvem 
Všelijaké... pamětihodné věci...), které obsa
hují pestrou směsici výpisků z knih a rukopisů, 
osobních poznámek a upomínek, originálních 
listin a drobných tisků, autobiografického vy
právění apod. Z jeho bohaté korespondence 
pořídil F. Čenský výbor Z dob našeho probu
zení; většina dopisů je z 30.—40. let. Antologie 
dlouho patřila k čtenářsky nejpopulárnějším 
dokumentárním dílům o národním obrození.

PŘÍSPĚVKY zn. ČČM (1836-45); Květy (od 1838); 
Lumír (od 1861); Oesterreichische militárische Zei- 
tung (od 1836); Poutník (1848). ■ KNIŽNĚ. Jazyko
vé a literární příručky: Ausfuhrliches theoretisch- 
-praktisches Lehrbuch der böhmischen Sprache fůr 
Deutsche (1839, opr. vyd. 1843, 1850); Malá chresto- 
matie. Vyňato z praktické části mluvnice T. B. 
(1844). — Překlady: Služebný předpis pro prostého 
vojáka, svobodníka a bubeníka c. k. pěchoty (1834); 
Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků 
c. k. pěchoty (1835); Předpis služby sprostého vojá
ka, desátníka, kováře, sedláře a trubače cis. král, jez
dectva (1836); Dr. L. R.: Některá návěští o všeobec
ném zaopatřovacím ústavu, spojeném s první ra
kouskou spořitelnicí (1839); Pravidlí vojenského cvi
čení jednotlivých vojáků, pořadí a zdělků c. k. řado
vé pěchoty (1848; k tomu přidán česko-německý 
slovník s asi 400 výrazy vojenské terminologie). ■ 
KORESPONDENCE: in Z dob našeho probuzení. 
Sbírka přátelských dopisů některých spisovatelův 
a vlastencův našich, zejména Jos. Jungmanna, Fr. 
Palackého, Jana Kollára, J. Pr. Koubka, T. Buriana, J. 
Pospíšila, M. Fialky, F. C. Kampelíka, J. Jeníka 
z Bratříc, D. M. Villaniho, Jana Dvořáčka a jiných, 
které z pozůstalosti Burianovy vyňal, úvodem a vy
světlivkami opatřil Ferdinand Čenský (1875). ■

LITERATURA: F. Čenský: Vojenské a vojensko- 
literární vzpomínky (život a dílo T. B.), Světozor 
1873; ■ nekrology: an., NL 24. 1. 1874; an., Světozor 
1874, s. 56 ■; J. Neruda: T. B., Humorist, listy 1888 
→ Podobizny 3 (1964); Č. Zíbrt: Zápisky T. B. v bi
bliotéce Muzea Království českého, ČCM 1898; V. 
Červinka: Slavnosti Preradovicovy (Vydání Izabr. 
Pjesme se studií B. Vodika, v níž též o stycích Prera- 
doviéových s T. B.), Zvon 1918.

mo

Vlasta Burian
* 9. 4. 1891 Liberec
† 31. 1. 1962 Praha

Herec, režisér, zpěvák, autor divadelních frašek 
a netradičních pohádek.

VI. jm. Vlastimil B. Dětství trávil zprvu v čes- 
koněmeckém prostředí města Liberce (kde byl 
jeho otec — uvědomělý menšinový pracovník, 
ochotnický herec a nápověda — krejčím), poté 
na Žižkově v Praze, kde otec dostal místo vý- 
běrčího potravní daně. S nevalným úspěchem 
zde navštěvoval obchodní školu, proto se stal 
učedníkem v obchodě s textilem. S velkým zá
jmem se zato věnoval fotbalu a aktivní zájem 
o sport ho provázel celý život (hrál závodně 
tenis, lední i pozemní hokej, golf, plaval, pro
vozoval lukostřelbu i střelbu z pušky, jezdec
tví aj.). Ze sportovního hřiště — byl branká
řem A. C. Sparty a ve volných okamžicích ba
vil obecenstvo za brankou — se dostal jako 
zpěvák, parodista (parodie Italská opera, spo
lečně s hudebníkem D. Ptákem) a imitátor na 
pódium pražských kabaretů (Lucerna, Roko
ko); protože neuposlechl povolávacího rozka
zu, byl 1917 přímo z vystoupení odveden jako 
dezertér na frontu. Po válce se vrátil do Roko
ka a 1919—23 účinkoval v kabaretech, v je
jichž čele stáli ředitelé K. Hašler, E. A. Lon- 
gen, E. Bass, J. Červený aj. (Varieté, Bum, Re
voluční scéna, Lucerna, Červená sedma, Al- 
hambra a opět Rokoko). Zároveň hostoval ja
ko sborista v operetních souborech ve Švan
dově smíchovské Aréně, v Kladně, ve Vino
hradském divadle, v Tylově divadle a v Uranii; 
1924 hostoval poprvé v činohře Národního di
vadla, později hrával principála ve Smetanově 
Prodané nevěstě. 1925 se stal ředitelem vlast
ního divadla (Burianovo divadlo, později Di
vadlo Vlasty Buriana) a vydával programové 
časopisy Burianovo divadlo, Burianovo jeviště 
(1931 — 32), Program (1932—33), Ozvěny Vlas
ty Buriana (1933—34), Přestávka Burianova 
divadla (1934—36) a Divadlo Vlasty Buriana 
(1936—42) — od 1934 je redigoval K. Konrád 
s A. Králem. Jako jeden z největších našich 
komiků (J. Vodák jej v nejednom směru kladl 
nad Mošnu) natočil také řadu filmů (nejvý
znamnější C. k. polní maršálek, na scénář E. A. 
Longena). Pro své hlasové žonglérství, hru se 
slovy a improvizační pohotovost byl i oblíbe-
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ným hercem rozhlasovým. Za okupace se stý
kal s vysoce postavenými protektorátními či
niteli (1942 převzal z rukou E. Moravce „stát
ní“ cenu) a mj. účinkoval v rozhlasovém skeči 
zesměšňujícím členy londýnské vlády. Po vál
ce proto nesměl několik let vystupovat; 1950 
se vrátil na jeviště: hrál v Kladně, v pražském 
Divadle v Karlině i ve filmu.

Literární činnost V. B. není velká. Je auto
rem a spoluautorem několika nevýznamných 
frašek, které uváděl ve svém divadle, podílel se 
(s E. A. Longenem, J. Drémanem aj.) na adap
taci několika literárních děl pro potřebu svého 
divadla (Klicpera, Raupach, Rostand) nebo 
svých filmů (hrál roli rytmistra Kylliana ve fil
mu i v divadelním provedení svého přepisu ro
mánu I. Herrmanna U snědeného krámu), na
psal humoristický román ze sportovního pro
středí a nadiktoval čtyři svazky pohádek, 
z nichž pohádky pro děti, vyznačující se netra
diční, civilizační tematikou (O velkém listonoši, 
O koloběžce, O Dalamánkovi aj.) a nezkrot
nou improvizační fantazií zdánlivě naivního 
rázu, jsou nejzávažnější a měly značný ohlas 
jak v knižní podobě, tak v B. vlastním předne
su před publikem i v rozhlase. B. živelná fabu- 
lační schopnost byla však přece jen podstatně 
slabším pandánem k jeho improvizovaným ex
tempore a jevištnímu hereckému projevu, ne
spoutanému jak v mimice, tak v gestikulaci.

ŠIFRA: V. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Ahoj na neděli 
(1935 román Mecenáš z Chicaga); Kalendář V. B. 
(1935); Rozhlásek (1936); časopisy-programy vlast
ního divadla. ■ KNIŽNÉ. Beletrie: Pohádky V. B. (2 
sv., 1927, 1928, zapsali E. Šimáček a J. Škrdlant; sou
borně 1941 s tit. Veselé vyprávění dětem, bez uvede
ní zapisovatelů); Pohádky V. B. pouze pro doyjělé (2 
sv., 1928, zapsali E. Šimáček a J. Škrdlant); Čekatel 
bolestného. Srážka vlaků (D b. d., 1932, prem. 1924, 
s J. Drémanem); Hajný v lese usnul (D b. d., 1932, 
s E. A. Longenem); Cos mi to udělala? (D b. d., 1932, 
prem. 1926); Nehoupej mě (D b. d., 1932, prem. 
1927); Josef Nohejl a Anča Namočená poprvé v di
vadle (D b. d., 1932); Klub fotbalových panen (R 
1937, pův. čas. s tit. Mecenáš z Chicaga). I SCÉNIC
KY. Hry: Zdravý nemocný (1925); Neviditelný V. B. 
(1925, s E. A. Longenem); Mlynář a jeho dítě (1926, 
úprava hry E. Raupacha); U snědeného krámu (1926, 
adaptace románu I. Herrmanna); Je to kluk jako buk 
(1927, úprava hry F. Arnolda a E. Bacha); Hadrián 
z Římsů (1932, úprava hry V. K. Klicpery, s E. A. 
Longenem); Fajfka Petržel (1936). ■

LITERATURA: E. A. Longen: Král komiků 
(1928); sb. V. B. (1969, usp. A. Král, P. Král). ■ J. 

Honzl: Elementární herec, Host 1923/24; M. Maje
rová: Z divadel (ref. Srážka vlaků), RP 23. 5. 1924 + 
ref. Zdravý nemocný, RP 19. 11. 1924 -I- V. B. našim 
dělníkům (ref. Zdravý nemocný), RP 7. 4. 1925; J. 
Kopta: Burianovo překvapení (ref. Neviditelný V. 
B.), NO 3. 9. 1925; M. M. (Majerová): Burianovo di
vadlo (ref. Neviditelný V. B.), RP 4. 9. 1925 + Buria
novo divadlo, RP 1.1.1926 + V. B. vypravoval Mla
dým průkopníkům pohádky, RP 3. 12. 1926 + Z di
vadel (ref. Cos mi to udělala), RP 3. 12. 1926; rp.: 
Komický olbřím čili V. B. v županu, Gentleman 
1925; O. Štorch-Marien: Burianovo divadlo (ref. 
Mlynář a jeho dítě), Rozpravy Aventina 1926/27; M. 
Majerová: Burianovo divadlo, Reflektor 1927, č. 4; 
■ ref. Pohádky V. B. (1): I. J. Fischerová, NO 18. 12. 
1927; ak., Dělnická osvěta 1928, č. 1 ■; J. Hora: ref. 
E. A. Longen: Král komiků, LitN 1928, č. 6; ■ ref. 
Pohádky V. B. (2): J. Sulík, NO 19. 12. 1928; I. J. Fis
cherová, NO 23. 12. 1928; O. Štorch-Marien, Roz
pravy Aventina 1928/29; M. Majerová: Nové knihy 
pro mládež, LitN 1929, č. 22; V. F. Suk, Střední škola 
1928/29, č. I ■; O. Štorch-Marien: ref. Hadrián 
z Římsů, Rozpravy Aventina 1932/33; Č. Jeřábek: V. 
Burian... (ref. Fajfka Petržel), LidN 19. 5. 1936; V. 
Just in Proměny malých scén (1984).

em

Buršík a Kohout
Působnost 1884—1949

Knihkupectví a nakladatelství v Praze.

Původně knihkupectví založené 1874 J. Ottou 
a F. Kohoutem k prodeji a propagaci knih vy
dávaných v závodu J. Otty. 1884 přešlo do ma
jetku J. Buršíka a F. Kohouta a stalo se záro
veň nakladatelstvím. Bylo označováno jako 
„vědecké nakladatelství“, protože po založení 
ČAVU mu bylo svěřeno komisionářství aka
demických publikací; mělo také čestný název 
„knihkupectví české univerzity“. 1894 přešel 
závod do vlastnictví F. Kohouta, který označe
ní B. a K. ponechal. Závod, který měl místnosti 
na Václavském náměstí, skončil činnost 1949.

Knihkupectví i nakladatelství se soustředilo 
hlavně na literaturu naukovou, především na 
vydávání prací lékařských. Společenské vědy 
byly u B. a K. zastoupeny publikacemi histo-
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Buršík a Kohout

rickými, literárně historickými i teoretickými 
a filologií. Beletrie byla v nakladatelském plá
nu produkcí vedlejší. Kromě několika málo 
starších autorů vycházela zde jednotlivá díla 
některých autorů soudobých (J. Arbesa, I. 
Herrmanna, J. Hilberta, B. Kaminského, J. 
Kvapila, L. Stroupežnického, původní práce 
i překlady J. Vrchlického, J. Zeyera aj.).

KNIŽNICE: Česká bibliotéka lékařská; Thomaye- 
rova sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařské
ho. ■ SOUBORNÁ VYDÁNÍ: Spisy P. Chocholouš- 
ka (1901,15 sv.); Spisy V. K. Klicpery (1902, 1 sv.). ■ 
Z OSTATNÍ PRODUKCE: J. Vrchlický: (z překla
dů) E. A. Poe, Havran (1880) 4- Michelangello, Bás
ně (1889) + Z cizích parnasů (1895) + (z původních 
prací) Život a smrt (1892) + Než zmlknu docela 
(1895) + Napadlo rosy (1896); T. G. Masaryk: 
O studiu děl básnických (1884) + Základy konkrétní 
logiky (1885); J. Gebauer: Poučení o padělaných ru
kopisech Královédvorském a Zelenohorském (1888) 
-I- O životě a spisech Tomáše ze Štítného (1925); O. 
Hostinský: O realismu uměleckém (1891); J. Vlček: 
První novočeská škola básnická (1896) + Pavel Jo
sef Šafařík (1896) + Několik kapitolek z dějin naší 
poezie (1898) + Několik kapitolek z dějin naší slo- 
vesnosti (1912); F. Palacký: Spisy drobné (1900—03, 
3 sv.) + Korespondence a zápisky (1902, 1912) + 
Dějiny národu českého... (6. vyd., 1904—06); L. 
Niederle: Slovanské starožitnosti (1902—24); Kore
spondence K. Havlíčka (1903); J. Hilbert: Falken- 
štejn (1903) + Česká komedie (1907) + Rytíř Kúra 
(1910) + O dramatu (1914) + Léto v Itálii (1915); J. 
Goll: Válka o země Koruny české (1915). ■ PERIO
DIKA: Lékařské rozhledy. ■

BIBLIOGRAFIE: Jubilejní seznam knih, které vy
dali v letech 1884—1924 Buršík a Kohout, knihkupci 
Univerzity Karlovy a České akademie věd a umění 
(b. d., 1924).

rh 

Helena B. (nar. 1919) je klasická filoložka 
a překladatelka z latiny. Studoval na gymná
ziu v Německém (Havlíčkově) Brodě a v Šum
perku (mat. 1938) a začal navštěvovat lékař
skou fakultu UK v Praze. Po uzavření vyso
kých škol (1939J byl zaměstnán jako pomocná 
vědecká síla v České akademii věd a umění, po 
válce obnovil svá studia medicíny. 1948 — 79 
pracoval jako zdravotnický technik.

Původní literární práce V. B. vyznačuje silné 
programní chtění, které se týká autorského 
vztahu k lidem, smyslu a prostředků literární 
objektivace. V básnickém debutu vyjádřil 
skepsi vůči soudobému světu bídy a násilí vy
zývavou villonovskou autostylizací, próza Žiji 
mnoho životů vznikla aplikací tzv. insentivis- 
mu (viz doslov ke knize). Touto teorií postulo
val B. pro autora — v opozici ke stanovisku 
pozorovatelskému — povinnost vcítit se do 
postav a ztotožnit se s nimi. Své překlady volí 
B. z latiny, francouzštiny a orientálních jazyků, 
hlavně indonéštiny.

PŘÍSPĚVKY in: Nový Orient; Řád; Venkov (od 
1939); Zvon (od 1940). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Balady 
a jiná poezie (1942); Žiji mnoho životů (R 1943); Po
hádky o princeznách (1945). — Překlad: Plautus: 
Amfitryon a jiné komedie (1978, s J. Klierem, H. 
Kurzovou, J. Šprinclem). I

LITERATURA: ■ ref. Žiji mnoho životů: V. T. 
(Tichý), Nár. práce 21. 3. 1944; V. Kolář, LidN 15. 5. 
1944 ■.

jo

Vladimír Businský
* 29. 8. 1917 Praha

Prozaik a básník, překladatel z latiny, francouzštiny 
a orientálních jazyků.

Jeho otec, Vladimír B. (1890—1971), byl diva
delní historik, dramatik a prozaik, manželka

Pavla Bůžkova
* 22. 10. 1885 Ohnišovu Rychnova nad Kněž
nou
† 15. 4. 1949 Praha

Publicistka, divadelní kritička a esejistka, prozaička, 
vychovaná reformním feminismem T. Novákové 
a opírající se o politický realismus.

Roz. Ježková. Do sedmnácti let žila v rodišti, 
1903 vystudovala soukromě měšťanskou školu 
v Praze na Žižkově, pak učitelský ústav v Pra
ze (mat. 1905). Jeden měsíc učila v Ostravě, od
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Buzková

1. 12. 1905 v Hronově, kde 1906 po prázdni
nách (během nichž absolvovala v Praze kurs 
pro učitele pokračovacích škol obchodních 
a průmyslových) přešla na pokračovací školu 
pro dívky. O prázdninách 1907 se provdala, 
a proto podle tehdejších předpisů nemohla dá
le učit. 1909 se zapsala na univerzitu, 1910—14 
řídila učňovskou besídku Vzdělávacího sboru 
v Praze na Vinohradech. Už v Hronově se čin
ně účastnila spolkového života (v ženském od
boru Severočeské jednoty), ve Vzdělávacím 
sboru na Vinohradech byla jednatelkou. Do 
1917 se politicky angažovala v realistické stra
ně, po válce ve straně národně socialistické. 
V uměleckém životě náležela k okruhu R. 
Svobodové a B. Benešové.

Téměř všechny hlavní zájmy celoživotního 
díla P. B. se projevily už v debutu Žena v ži
votě a díle Macharově: zřetel k emancipační- 
mu zápasu moderní ženy, političnost angažu
jící se ve prospěch Masarykova realismu 
a potřeba kritické konfrontace se současnou 
literaturou. Navíc se B. intenzívně zajímala 
o drama a divadlo. V knize České drama po
drobila přísným analýzám dramatickou tvor
bu K. Čapka, A. Dvořáka, V. Dýka, O. Fis
chera, J. Hilberta, E. Konráda, F. Langra a S. 
Loma, usilujíc dobrat se kořenů dramatičnos- 
ti a prověřujíc, nakolik tito autoři realizovali 
svůj dramatický ideál i jak dostáli společen
skému poslání dramatika; B. přitom vycháze
la z přesvědčení, že právě v dramatu se duch 
národa nejvíc zpytuje, oslavuje i kaje. Její 
rozbor je ideologický, tvar analyzuje B. zříd
ka a neprůkazné. V brožuře O Národní di
vadlo zaútočila proti vedení tohoto postátně
ného ústavu; vytýkala mu, že z ohledů na 
abonenty a snoby snižuje uměleckou úroveň 
repertoáru a před poezií dává přednost mó
dě; statisticky doložila, že výsady předplatite
lů nejsou oprávněny ani ekonomicky. Převáž
nou část svého díla věnovala B. ženám a žen
ské otázce, a to jak v knihách moralizujících 
úvah, tak v činnosti literárněhistorické (jejíž 
součástí byly komentované edice) a také 
v próze, z níž námětově širší je jen rozsáhlý 
román Přerod o proměnách vesnice před dru
hou světovou válkou; i v něm však autorka 
ponechala hlavní slovo svému mravnímu hor- 
litelství. Své monografické umění B. osvědčila 
zejména ve třech různých pracích o H. Kva
pilo vé; byly to průpravné studie k zamýšlené
mu velkému životopisu této herečky.

PSEUDONYMY: Hana, Hana Rychtářova, Pavla 
Rychtářová, Stasa Pavlová. ■ PŘÍSPĚVKY in: Be
sedy Času (od 1910); Časopis učitelek; Čin (od 1930); 
Hovory o knihách (1939); Kritika (od 1924); Květy; 
Lid. noviny (od 1936); Listy pro umění a kritiku 
(1937); Lumír; Magazín DP (1936); Nár. politika; 
Novina (od 1910); Panoráma (1936); Sobota (1930); 
Stopa (od 1912); Studentská revue (od 1910); sb. Že
na v českém umění dramatickém (1940, čl. Hana 
Kvapilová a soupis postav jí vytvořených na Národ
ním divadle; jde o jinou studii než ve stejnojmenné 
brožuře z 1949). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o lite
ratuře a umění: Žena v životě a díle Macharově (E 
1918); Mlhy úsvitu (P 1920); Mlází (R 1930); České 
drama (EE 1932); O Národní divadlo (E 1932); Šal- 
dovi Loutky a dělníci boží (E 1936); Přítelkyně. Ha
na Kvapilová a Růžena Svobodová ve svých dopi
sech (1939); Srdce na štít (EE 1941); Přerod (R 1943); 
Hana Kvapilová (E 1949). — Ostatní práce: Pokro
kový názor na ženskou otázku (1909); Proč český 
člověk nemůže být římským katolíkem (b. d., 1920); 
Krize ženskosti (EE 1925); Legionářská tragédie 
(1930). ■ REDIGOVALA knižnici: Od člověka 
k člověku (1941-43). ■ USPOŘÁDALA A VYDA
LA: B. Benešová: Divadelní hry (1937) + Verše 
(1938). I

LITERATURA: an. (F. X. Šalda): ref. Pokrokový 
názor na ženskou otázku, Novina 1908/09 → KP 
7 (1953); L N. Zvěřina: Sentimentální kriticism (ref. 
Žena v životě a díle Macharově), Kmen 1918/19; B. 
Benešová: ref. Krize ženskosti, Tribuna 1. 5. 1925; 
jtg (J. Tráger): O Národní divadlo, Čin 1932/33; ■ 
ref. České drama: O. F. (Fischer), LidN 28. 2. 1933; 
jtg (J. Tráger), Čin 1932/33; L. Páleníček, Středisko 
1932/33, s. 88 ■;■ ref. Šaldovi Loutky a dělníci boží: 
A. N. (Novák), LidN 19. 7.1936; K. P. (Polák), PL 20. 
8. 1936 ■; K. P. (Polák): Ženské přátelství (ref. Pří
telkyně), Nár. práce 1. 1. 1940; ■ ref. Srdce na štít: b. 
(V. Běhounek), Dělnická osvěta 1941, s. 240; Jšk (J. Š. 
Kvapil), LidN 16.11.1941 ■; K. P. (Polák): Románo
vá rozprava o vesnici (ref. Přerod), Nár. práce 19. 1. 
1944; F. Pražák in Spisovatelé učitelé (1946); jtg (J. 
Tráger): ref. Hana Kvapilová, Práce 21. 4. 1949; bs 
(B. Slavík): Rozloučení s P. B., Lid. demokracie 22. 4. 
1949: A. Pražák: Za Pavlou B., LidN 22. 4. 1949; Iv: 
Po stopách P. B., Pochodeň 19. 4. 1979.

mb
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Bydžovský

Pavel Bydžovský, řečený Smetana
* 1496 Nový Bydžov
† 23. 11. 1559 Praha

Náboženský spisovatel a organizátor.

Marek Bydžovský z Florentina
* 1540 Nový Bydžov
† 15. 9. 1612 Praha

Kronikář, univerzitní mistr.

Po studiu na pražské univerzitě a získání kněž
ství byl duchovním správcem v Chlístově na 
Klatovsku, od 1535 farářem u Sv. Havla v Pra
ze na Starém Městě. Jako bojovný obhájce 
konzervativního utrakvismu se dostával do 
konfliktů s přívrženci luterství na univerzitě 
i v utrakvistické konzistoři, která ho dokonce
1539 vyloučila z řad utrakvistických knězi;
1540 byl znovu přijat. Byl důvěrným informá
torem Ferdinanda I. o náboženských věcech, 
a hrál tak výraznou úlohu v náboženském ži
votě. Nenávist k jednotě bratrské ho dovedla 
až k denunciacím.

Jeho četné drobné spisy, většinou české, ale 
i přeložené do němčiny a latinské, jsou věno
vány sporným otázkám věrouky. Vydával 
menší práce Husovy, Jakoubkovy a Příbramo- 
vy, byl v přátelských i literárních stycích s B. 
Bílejovským, Brikcím z Licka a Sixtem z Ot- 
tersdorfu.

KNIŽNĚ: Knížky o přijímání těla a krve Pána naše
ho Ježíše Krista pod obojí spuosobou... (b. d., asi 
1538); Zjevení sv. Jana apoštola... (1539)); Tato kni
ha toho trý ukazuje, 1. že Pán Bůh a člověk Ježíš 
Kristus jest v svátosti, 2. že tu jemu... věrní... kla- 
něti se mají, 3. že se mu tu modliti mají (1540); Dě
ťátka a neviňátka ihned po přijetí křtu sv. tělo 
a krev boží že přijímati mají... (1541); Tento spis 
ukazuje, že biskupové biskupa a biskup kněží a kně- 
ží od řádných biskupuov svěcení těla a krve boží po
svěcovat! mají (1543); Křesťanské víry upřímné o tě
le a krvi boží vyznání... (b. d., po 1546); Historiae 
aliquot Anglorum martyrům (1554); Epitome apo- 
stoíicarum constitutionum in Creta insula (b. d.). 
■ VYDAL: Jan z Příbramě: Knihy o zarmúceních 
velikých církve svaté (1542, s Brikcím z Licka); Ká
zaní ... M. Jakobella... (1545); Kázaní M. Jana Husi 
o tělu božím (1545); Provázek třípramenný... M. 
Jana z Husince (1545). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); A. 
Truhlář: Rukověť k písemnictví humanistickému 
1 (1908); Knihopis č. 1387-98, 3254, 3263, 3458, 
3482. ■ LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); 
A. Rezek in Biskup vídeňský Jan Faber a čeští utrak
visté, Zprávy KČSN 1882; F. Kleinschnitzová: Ne
známý spis P. B., Slovanská knihověda 1931.

A 

Syn novobydžovského purkmistra, vystudoval 
na pražské univerzitě (1559 bakalářem, 1565 
mistrem). 1565—67 učil na týnské škole, od 
1567 byl členem Karlovy koleje, vykládal na 
univerzitě Aristotela a Cicerona, přednášel 
matematiku a hvězdářství. Za dlouholetého 
působení na univerzitě se horlivě účastnil její
ho vnitřního života, 1570, 1574, 1576, 1580, 
1584 byl děkanem artistické fakulty, 1589—91, 
1594—96, 1602—1603 rektorem. Zároveň byl 
proboštem Václavovy koleje. Erb a přídomek 
mu byl potvrzen 1575. Více než šedesátiletý 
(1604) se oženil s vdovou po sládkovi, stal se 
novoměstským měšťanem a účastnil se i měst
ské správy. S univerzitou se rozešel v nevůli, 
až do 1610 se táhly spory o to, že svévolně po
rušil své univerzitní povinnosti.

Historický zájem ho vedl k shromažďování 
a zapisování dobových zvěstí a zpráv o různo
rodých událostech z doby vlády Ferdinanda L, 
Maximiliána II. a Rudolfa II. Dochovaly se tři 
české rukopisné sborníky takových materiálo
vých snůšek, věnovaných dobám vlády Ferdi
nanda L, Maximiliána II. a Rudolfa II.; čerpají 
z dobové publicistiky, kronikářských děl, úřed
ních písemností i ústní tradice a jsou zajíma
vým svědectvím o obzoru tehdejšího vzdělan
ce. Pro dějiny univerzity mají značný význam 
záznamy M. B. o univerzitním životě, většinou 
latinské.

RUKOPISNĚ: Prima pars annalium seu eorum, 
quae sub Ferdinando rege Bohemiae contigerunt; 
Altera pars annalium seu eorum, quae sub Maximi- 
liano rege Bohemiae contigerunt; Rudolphus rex 
Bohemiae (vše kolem 1595—97); Acta in Academia 
Pragensi sub praepositura et directura diversorum 
collegiorum, item decanatu quintuplici M. Marci 
Moravi Bydzowini ab a. 1567 ad a. 1584; Catalogus 
eorum imperatorum, regum, pontificum et aliorum, 
qui variis diplomatům, privilegiorum, legum etc. 
praemiorum beneficiis scholam generálem Pragen- 
sem... condiderint, auxerint et ornaverint (1593); Li
ber intimationum quarundam publice in alma Aca
demia Pragensi editarum et cl. virorum de eadem 
bene meritorum epitaphia (kolem 1602). I EDICE 
(ukázky): Akta léta 1571 v Praze v příčině zapově-
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zených knih u knihkupců, ČČM 1833; Poselství mos
kevské (ed. V. Hanka), ČČM 1846; M. Marek Byd- 
žovský de Florentino a jeho rukopis Rudolphus rex 
(ed. F. B. Mikovec), Lumír 1851. ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
1 (1966); J. Kolár: Český kronikář M. B. z F., sb. 
Strahovská knihovna 12,1977. ■ LITERATURA: V. 
V. Tomek: M. Marka B. z F. Rudolphus rex Bohe- 
miae, ČČM 1846; F. B. Mikovec: M. Marek B. de F. 
a jeho rukopis Rudolphus rex, Lumír 1851; J. Smo
lík: Matematikové v Cechách, Živa 1864; J. Jireček: 
O některých sbornících obsahu historického, Zprávy 
KČSN 1876 + M. Marek B. z F., Světozor 1876; B. 
Peška: Dodatek k životopisu M. Marka B. z F., Svě
tozor 1876; A. Rezek: Dodatky a opravy k biografi
ím starších spisovatelů českých a k starší české bib
liografii, ČČM 1878; J. Jireček: Příspěvky k dějihám 
univerzity pražské, Zprávy KČSN 1883; V. Sokol: 
Příspěvek k dějinám kaple Betlémské, ČČM 1923; 
Rukověť human. básnictví 1 (1966); J. Hejnic: M. B. 
rukopisný sborník Liber intimationum a jeho histo
rická cena, AUC Praha — Historia Universitatis Ca- 
rolinae Pragensis VIII, sv. 1, 1967; J. Kolár: Český 
kronikář M. B. z F., Strahovská knihovna 12,1976 + 
Zločin v Roztokách r. 1590 a české kronikářství, 
sb. Muzeum a současnost (Roztoky 1978) + Čerti 
v Prosenické Lhotě aneb O kategorii pravdivosti, sb. 
Muzeum a současnost (Roztoky 1982).

Jk

Otakar Bystřina
* 23. 5. 1861 Věrovany u Tovačova
† 18. 7. 1931 Ostravice u Frýdlantu nad Ostra
vicí

Prozaik, píšící humoristické povídky z Hané a ze 
Slovácká, autor cenných memoárů.

VI. jm. Ferdinand Dostál. Narodil se jako pátý 
syn hostinského. Navštěvoval obecnou školu 
v rodišti, 1871 —78 gymnázium v Olomouci 
(zde na něho působil ředitel J. E. Kosina a pro
fesor dějepisu a kreslení J. Havelka). Z olo
mouckého gymnázia byl vyloučen (pro výtrž
nost se strážníkem) a maturitu složil v Chrudi
mi (1879). Rozešel se brzy s rodinou (otec ze
mřel, matka se znovu provdala) a na střední 
škole i na právech v Praze se sám živil (jako 
písař, korektor v tiskárně, železniční zaměst

Bystřina

nanec v České Třebové, sekretář spisovatele J. 
V. Friče). Jednoroční vojenskou službu absol
voval v Praze a v Mladé Boleslavi (1881—82), 
v době vysokoškolského studia z existenčních 
důvodů žil většinou u svého přítele, učitele 
a spisovatele M. Béni, v Súchově na Slováčku 
(1882—85). Zdrojem příjmů mu ve student
ských letech byly i honoráře za básně a pro
zaické vesnické obrázky, uveřejňované v čet
ných časopisech. Práva dokončil 1885 (dokto
rát 1890) a po praxi u pražského Zemského 
soudu (1885—86) působil jako koncipient 
u soudu v Plumlově (1886—87), v advokátních 
kancelářích v Prostějově (1887—88) a ve Vyš
kově (1888—90) a v kanceláři dr. A. Stránské
ho v Brně (1890—93). Od 1893 byl advokátem 
v Novém Jičíně, kde se uplatnil při organizo
vání české menšiny (zřízení České besedy, Ná
rodního domu, české školy atd.). 1921—26 pů
sobil jako advokát v Brně; odtud přesídlil na 
chalupu na Ostravici v Beskydech, kterou 1920 
zakoupil s P. Bezručem (po léta je pojilo dů
věrné přátelství; Bezruč nazýval O. B. veselým 
stařečkem). 1927 si znovu otevřel advokátní 
kancelář v Novém Jičíně. Zemřel o dovolené 
na Ostravici. Před smrtí diktoval své paměti F. 
Kožíkovi (zůstaly torzem). Byl členem a funk
cionářem Moravského kola spisovatelů (1912 
místopředseda, 1921—23 předseda).

Prozaickou prvotinou Na vsi se B. podílel 
na soudobém úsilí o realistické zobrazení ves
nice přesnou drobnokresbou postav a nezkre- 
slujícím zachycením života prostého lidu. Pra
vé uplatnění svého talentu našel však až v hu
moristických povídkách se svéráznými posta
vami z Hané, Slovácká a Valašska; odsuzuje 
v nich nešvary, které kapitalismus vnesl na 
vesnici, a s obdivem před dobrým jádrem lidu 
někdy až staromilsky vyzdvihuje mizející pa
triarchální způsoby. V Súchovské republice za
chytil svěže vzpomínky na svůj studentský po
byt pod Javorinou a na bohémské kamarádství 
s J. Uprkou, M. Béňou aj. B. doménou je vlídný 
humor, zřídka přecházející do satirického os
tří. Tento živelný humor vyrůstá přímo z po
stav, z nichž se B. dařily především typy starců, 
vesnických mudrlantů; rozhovory postav jsou 
vedeny v nářečí. V důrazu na zdravý selský ro
zum navázal B. na tradici lidového vypravěč- 
ství.

ŠIFRA: O. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Archa; Besedy Ča
su (od 1907); Čas; Čes. slovo; Hlasy z Hané (od
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1888); Koleda (1881); Kolo; Květy (1883-89); Lid. 
noviny (1910—29, mj. kapitoly ze Súchovské repub
liky a Jak se naši škádlívají); Mor. orlice; Mor. listy: 
Mor. slez, revue (1906 — 11, mj. kapitoly ze Súchov
ské republiky); Nový život (od 1903; 1904 Hanácká 
legenda); Niva (1891); Pískle v trní; Pozor; Právo li
du (1912); Přerovský obzor; Přítel domoviny; Roz
pravy Aventina (1925—26); Ruch (1884—86); Světo
zor; Sibeniěky (1919 — 20); Šotek; Švanda dudák (od 
1907); Umělecký list (1921); Večery (1912); Zábavné 
listy (1885 — 86); Zlatá Praha (1884—85); alm. Zora 
(1885). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Na vsi (PP 1889); Ha
nácké figurky (PP 1890); Hanačka v Praze (D 1896); 
Hanácká legenda (P 1904); Pápení (PP 1912, 1926 
s tit. Přes tři řeky); Bystřinův smích 1—2 (PP 1917, 
1926); Jak se naši škádlívají (PP 1924); Súchovská 
republika (FF 1926). — Výbory: Humor O. B. z jeho 
spisů (1927); Tři z Hané (1943, usp. B. B. Buchlovan, 
obs. též ukázky z děl A. Zábranského a J. Spáčila 
Žeranovského); Úsměvná Morava (1979, usp. J. Ska- 
lička). — Souborné vydání: Spisy O. B. (1916—26, 
6 sv.). ■ REDIGOVAL almanach. Na ouvrati (1913, 
se S. Kovandou). ■ USPOŘÁDAL: Písně českých 
vojínů na bojišti (Nový Jičín 1915). ■ KORESPON
DENCE: Dopisy O. B. P. Bezručovi (z 1912 —31, ed. 
A. Sivek, 1967). ■

LITERATURA: A. Götz: O. B. (1938; obs. též 
Soupis tvorby O. B. a tisky B. díla). ■ ■ ref. Na vsi: 
O. Klen, Lit. listy 1890; jv (J. Vodák), LidN 12. 11. 
1916; Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 1916/17 ■;■ ref. 
Hanácké figurky: A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 
1890; J. Kuffner, NL 8. 11. 1890; D., Rozhledy 1899; 
F. V. V. (Vykoukal), Světozor 1898/99; J. Hradil, 
Obzor lit. a umělecký 1899; M. Hýsek: O Moravě 
a z Moravy, MS1R 1909/10 ■; F. V. V. (Vykoukal): 
ref. Hanácká legenda, Osvěta 1905; M. Hýsek in Li
terární Morava v letech 1849 — 85 (1911); ■ k pade
sátinám: V. K. Jeřábek, Máj 1911; M. Kurt, LidN 23. 
5. 1911 ■;■ ref. Pápení: V. Martínek, MS1R 1912/13; 
M., LidN 20. 10. 1912); ■; V. Martínek in O. B.: Na 
vsi (1916); V. K. Jeřábek: O. B. a jeho literární vý
znam, Cesta 1922/23; aref. Jak se naši škádlívají: J. 
Staněk, LidN 6. 1. 1925; -och- (F. S. Procházka), 
Zvon 1925/26 ■; W. Ethen in Portréty a siluety 
(1926); ■ ref. Súchovská republika: ne (A. Novák), 
LidN 17. 6. 1926; K. Hikl, Naše doba 1926/27; -och- 
(F. S. Procházka), Zvon 1926/27 ■; J. Staněk: ref. 
Přes tři řeky, LidN 18. 8. 1926 + ref. Bystřinův 
smích, LidN 20. 5. 1927; ne (A. Novák): O. B. sedm
desátníkem, LidN 23. 5. 1931; ■ nekrology: G. (F. 
Götz), Lit. rozhledy 1931, s. 343; sh, LidN 19. 7. 1931; 
vp (V. Prokůpek), Venkov 21. 7. 1931; F. Kožík, 
LidN 21. 7. 1931; F. Obrtel, Venkov 26. 7. 1931; V. 
Martínek, Rozpravy Aventina 1931/32; J. Staněk, 
Kolo 1931; B. Slavík, Archa 1931 ■; B. Slavík: Verše 
O. B., Rozhledy 1935; J. Staněk in Vývoj literatury 
české na střední a severní Moravě (1939); B. Slavík 
in Hanácké písemnictví (1940) + Jubileum morav

ského humoru, LidN 24. 5. 1941; L. Kynčl: Humor 
Súchovské republiky v hanáckém písemnictví, ČL 
1950; A. Sivek: Dvojí jubileum O. B., Nová svoboda 
23. 7. 1961; J. Skalička in O. B.: Úsměvná Morava 
(1979).

šv

František Cajthaml-Liberté
* 30. 3. 1868 Suchomastyxi Berouna
† 4. 5. 1936 Bystřany u Teplic

Dělnický básník a prozaik. Sběratel dělnických pís
ní, novinář, historik dělnického hnutí v severních Če
chách.

VI. jm. F. C.; pocházel z rodiny panského ov
čáka, vychodil vesnickou dvoutřídní školu, vy
učil se v Berouně krejčím, pak pracoval v Be
rouně, Mělníce, Kralupech a od 1886 v Lito
měřicích, kde se seznámil se sociálně demo
kratickým dělnickým hnutím. 1889 byl vězněn 
pro tajné spolčování, 1890 odešel do Teplic, 
zde od 1899 až do svého penzionování (1930) 
pracoval jako úředník nemocenské pojišťov
ny. Působil v sociálně demokratickém tisku, 
v odborech, 1897 — 1931 byl hlavním přispěva
telem a střídavě i redaktorem Severočeského 
dělníka. Spolupracoval i s dalšími sociálně de
mokratickými časopisy, politickými i kulturní
mi, a přispíval do dělnických kalendářů. Byl 
činný i v českém menšinovém hnutí na Teplic- 
ku. 1921 zůstal v sociálně demokratické straně, 
se kterou byla spojena převážná část jeho ži
vota. V literární činnosti se postupně stále více 
věnoval odborné historické práci a v posled
ních letech života zejména psaní kronik jed
notlivých severočeských obcí (většinou v ru
kopise).

C.-L. začal svou literární tvorbu verši 
a drobnými prózami, které ponejvíce uveřej
ňoval v dělnických sociálně demokratických 
časopisech. V nich zobrazoval těžký úděl děl
níků a jejich rodin v kapitalistické společnosti, 
pranýřoval sociální i morální útisk zejména 
dětí a mladých žen. Ve svých básních, v nichž 
navazoval na dělnickou píseň a za vzor si bral
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sociálně akcentovanou poezii S. Čecha a P. 
Bezruče, přinášel obrazy bolesti a utrpení i vý
zvy k boji za sociální spravedlnost a vyjadřo
val víru ve vítěznou dělnickou budoucnost. 
Básnické a beletristické období C.-L. bylo po
měrně krátké, již kolem 1905 se především vě
noval odborně populární literatuře o historii 
dělnického hnutí a o slovesné tvorbě českých 
dělníků doma i v Americe. Se zvláštním zá
jmem sbíral dělnické písně a pověsti vztahující 
se k jednotlivým obcím v severních Čechách, 
které otiskoval jako časopisecké fejetony 
i knižně. Po první světové válce několikrát 
zpracoval historii národnostních sporů v seve
ročeském pohraničí.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: F. Berounský, Fr. Borec- 
ký, F. Bystřanský, Jaroboj Oharský, Liberté, Loun
ský, Sever Ostrovid, Vive la Liberté, V. L. Liberté, V. 
L. Liberté (F. Cajthaml); F. C. L., (Frant. Cd.), -1., L., 
V. L. L. ■ PŘÍSPĚVKY in: Berounský obzor; Bič; 
Čas — Beletristická příloha, Besedy Času (od 1899); 
Čes. lid (1929); Dělnické listy (Vídeň); Hoblík a raj- 
blík; Lid. noviny (1933); Na zdar (od 1891); Nár. ob
zor (1908); Nový duch svobody (od 1889); Právo li
du (od 1901); Rašple (od 1890); Rovnost (Brno, od 
1899); Rudé květy (od 1901); Severočes. dělník (od 
1897); Svornost (Ústí n. L., od 1892); Večerník Práva 
lidu; Věstník Dělnické akademie (1908); Žumbera. I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Mráčky před bouří (PP 1893); 
Z péra dělníkova (PP 1893); Ztracené existence (PP 
1893); Verše o práci (BB 1894); V zápasech života 
(PP 1894); Proletáři (PP 1895); Hlasy masy (BB 
1896); Pod mamonem (BB 1896); Na bojišti (BB 
1899); Nové písně (BB 1903); Písně dělníka (BB 
1903); Na stráži (BB 1904); Pole krvavá (BB 1904); 
Obrázky z Deutschböhmen (PP 1923); Staré pověsti 
ze Středohoří a Podkrušnohoří (1923); Sto pověstí, 
bájí a příběhů severočeských (1924); Severočeští ha
víři (PP 1926). — Ostatní práce: Kulturní boj o český 
katolický lid (studie, 1913); Mistr Jan Hus a české 
ženy (studie, 1914); Husitské bojiště Na běhání u Ús
tí nad Labem (studie, 1924); Sláva a pád „Provincie 
Deutschböhmen“ (hist. stať, 1924); Zrcadlo Němcům 
(polemická stať, 1925, pseud. Fr. Borecký); Český se
ver ve hnutí dělnickém (hist. studie, 1926); Probos- 
tov v minulosti a přítomnosti (historie obce, 1927); 
Severočeské národnostní pomezí (hist. přehled, 
1927); Josef Boleslav Pecka Strahovský (monogra
fie, 1928, rozšiř, vyd. 1934); Tragédie Franty Choury 
(monografie, 1929, 2. vyd. 1930 s tit. Franta Choura, 
tribun severočeských havířů); Požár v dolech pří
bramských dne 31. května 1892 (hist. reportáž, 1932). 
■USPOŘÁDAL A VYDAL: Ohlas, společenský 
zpěvník dělnický (po konfiskaci 2. vyd. 1893); Děl
nický zpěvník (1899). ■

LITERATURA: K. Kazda: F. C.-V. L. Liberté 

(1936); Sborníček k 100. výročí narození suchomast- 
ského rodáka (Suchomasty 1968). ■ ■ ref. Písně děl
níka: -aprž- (A. Pražák), Máj 1902/03; E. Sokol, Roz
hledy 1903; L., Zvon 1903 ■;■ ref. Na stráži: s., Máj 
1904; Z. Klíma, Rozhledy 1904 ■; O. F. (Fischer): ,Já 
stojím na straně bitého Člověka“ (ref. Pole krvavá), 
Naše doba 1904/05; A. H. (Hartl): ref. Obrázky 
z Deutschböhmen, Nové Čechy 1923/24, 30. 10. 
1923; K. (F. V. Krejčí): ref. Staré pověsti ze Středo
hoří a Podkrušnohoří, PL 13. 7. 1923; R. lilový: J. B. 
Pecka, PL 30. 12. 1928; Č. Zíbrt: ref. Sto pověstí, bájí 
a příběhů severočeských, ČL 1928; F. V. Krejčí: F. 
C.-L., PL 30. 3. 1928 + LitN 1928; ■ nekrology: K. 
Kazda, Osvětový věstník Podbrdska 1936; ma, LidN 
5. 6. 1936; J. Vozka, Dělnická osvěta 1936; R. lilový, 
PL 6. 5. 1936 ■; F. Hampl: Krajový román dělnický, 
Dělnická osvěta 1942; F. Kučera: Severočeský Bez- 
ruč, Listy PPB 1956 4- Kult, kalendář Mostecka 
1959; J. Gregor: Básník a buditel, Průboj 1959; P. 
Koukal: Básník zrozený v boji, Revue Teplice 1978, 
č. 3.

v/

Marie Calma
* 8. 9. 1881 Unhošť↑x Kladna
† 7. 4. 1966 Praha

Prozaička a básnířka zaměřená na citové a mravní 
problémy ženy, autorka pohádek a próz pro mládež, 
fejetonistka, esejistka, překladatelka z polštiny.

VI. jm. Marie Veselá, roz. Hurychová (podpi
sovala se též Calma-Veselá nebo Calma-Hu- 
rychová; pseudonym přejala z ital. písně „Ri- 
donami la calma“ — Vrať mi můj klid, aut. P. 
F. Tosi), pocházela z rodiny advokáta. Obec
nou a měšťanskou školu navštěvovala v Praze, 
hudebně se vzdělávala v Pivodově pěvecké 
škole (od 1896) a u K. Kovařovice, později by
la mimoř. posluchačkou pražské filoz. fakulty 
(historie, filozofie). Zpěvu se věnovala kon
certně od 1898 (kdy poprvé vystoupila v Ru
dolfinu) do 1933. Svými koncerty propagovala 
významné české skladatele doma i v zahraničí 
(Rusko, Polsko, Černá Hora, Dalmácie, Itálie, 
Francie, Německo), kde šířila zájem o českou 
kulturu a ideu všeslovanského sblížení. 1908 se
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provdala za MUDr. F. Veselého, zakladatele 
luhačovických lázní i nadšeného propagátora 
slovanské vzájemnosti; od 1909 bydlela v Br
ně, od 1915 v Praze (1915—19 žila vždy v se
zónních měsících v lázních Bohdaneč, které je
jí muž tehdy vedl). Po manželově smrti (1923) 
mu věnovala vzpomínkovou knihu. Přátelské 
vztahy vázaly manžele Veselých k L. Janáčko
vi (M. Calma sé zasadila o uvedení Její pastor
kyně v Národním divadle 1916, její jediné vy
stoupení v ND bylo právě v této opeře).

V povídkách a románech usilovala M. C. 
zpodobit citový život ženy v souvislostech 
psychických a mravních; proto provázela 
vnitřní hnutí svých hrdinek autorským komen
tářem a povšechnými úvahami. V duchu svého 
přesvědčení, že smysl ženina života spočívá 
v lásce, ať k muži a dítěti, ať v lásce všelidské, 
vytvářela četné příběhy, jež někdy vnějškově 
rámovala historickými událostmi (např. polský 
odboj proti carskému Rusku ve Věčných pout
nících, druhá světová válka v románě Za cí
leni)', zdůrazňovala i ohrožující moc přírody 
a sepětí s venkovskou selskou tradicí (zvi. 
Z jednoho kusu). Z požadavku lásky, pojíma
né charitativně, vycházela i její beletrie pro 
děti a mládež. Reflexe a krajinný popis převá
žily v autorčině poezii, inspirované intimními 
zážitky (např. Písně moderní Markétky), nábo
ženským rozjímáním (Rozhovory s Bohem) a 
přírodními dojmy (Tatry aj.); mimoto vyjádřila 
C. svá stanoviska a zkušenosti v úvahách, ese
jích, aforismech a rovněž v autobiografických 
vzpomínkách (Otec a jeho děvčátko).

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu; Brázda; Cesty a cíle; 
Čes. slovo; Čes. svět; kal. Češka; Hlas národa (od 
1905); Hudba a škola; Hudební revue; Hudební věst
ník; Hudební výchova; Jas; Kalendář Lady; Kalen
dář Nár. divadla; Klas; Lázeňský svět; Lid. demo
kracie; Lid. listy; Lid. noviny (od 1927); Lípa (1918 — 
19); Listy Hudební matice; Lit. rozhledy (1926 — 28); 
Loutkář; Luhačovické listy lázeňské; Lumír 
(1905—07); Lužický věstník; alm. Majales; Malý čte
nář (1899—1900); Nár. listy; Nár. osvobození (1924); 
Nár. politika; Niva (od 1936); Nová žena; Pestrý tý
den; Podoubraví; Pokroková revue (1906—08); Ro
čenka Lady; Střádal; Světozor; Svobodné slovo; 
Štěpnice; Topičův sborník (1920—21); Tribuna; 
Venkov; Vesna (1905); Vlasť (1903-05); Vlasta; 
Zlatá Praha (od 1905); Zvěstování; Zvon (1906—41); 
Ženské listy; Ženský obzor (1919—20); Ženský svět. 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Nálady (PP 1905, podp. Marie 
Calma-Hurychová); Pohádky (BB 1906, rozšiř, vyd. 
1927); Dopisy zesnulé přítelkyně (PP 1906); Světluš

ky (pohádky, 1907); Sny jarních nocí (pohádky, b. d., 
1908); Sochařka (PP b. d., 1910; 1930 s tit. Sochařka 
a jiné povídky); Nekonečnou cestou (BB 1921); Pís
ně moderní Markétky (BB 1923); Dobrovolník (P 
pro ml., 1924); Věční poutníci (R 1924); Pohádka 
o českých muzikantech (P pro ml., 1925); Vypadlé 
listy a jiná próza (PP 1925); Strom poznání (BB
1926) ; Duha (úvahy, 1927); Sny v sonetech (BB
1927) ; Třtiny (R 1927); Z dětských vzpomínek (P pro 
ml., 1928); Z intimních chvil (aforismy, 1928); Jarní 
zpěvy (BB 1929); Liduška (P pro ml., b. d., 1929); Ve
čery (BB 1929); Věruška (P pro ml., b. d., 1929); Zr- 
zánek čili Rod kočky Mušky (P pro ml., 1929); Roz
hovory s Bohem (BB 1930); Mako a Koko čili Zr- 
zánkovy další osudy (P pro ml., 1931); Žena a pří
zrak (P 1931); MUDr. František Veselý. Obsah živo
ta (1932); Otec a jeho děvčátko (P 1933); Ejhle člo
věk (BB 1934); Tatry (BB 1935); Stopy (úvahy, 1937); 
Z jednoho kusu (R 1941); Probuzení (R pro ml.,
1942) ; Lastury (PP 1943); Pod zavřenými víčky (R
1943) ; Nad strží (BB 1944); Rozlet (R pro ml., 1946); 
Za cílem (R pro ml., 1946). — Překlady: A. Dyga- 
siňski: Hody života (1911); J. Weyssenhoff: Sobol 
a panna (1917); O. Janetschek: Mozart (1925). ■ KO
RESPONDENCE: Korespondence Leoše Janáčka 
s M. C. a MUDr. Františkem Veselým (1951, ed. J. 
Racek a A. Rektorys). ■ REDIGOVALA: Luhačo
vické listy lázeňské (1909). I

BIBLIOGRAFIE: O. Hurych: Bibliografie spisů 
M. C. (1935). ■ LITERATURA: ■ ref. Nálady: O. F. 
(Fischer), Naše doba 1905/06; A. N. (Novák), Ženský 
svět 1906, s. 35 ■; Q. M. Vyskočil: ref. Pohádky, Lu
mír 1906/07, s. 239 -I- ref. Světlušky, Lumír 1906/07, 
s. 380; ER. (K. Engelmuller): ref. Sny jarních nocí, 
Zlatá Praha 1907/08, s. 448; an. (F. X. Šalda): Omáč
ka bez perel i omáčka bez jíchy (mj. o stylu M. C.), 
Novina 1908 → KP 7 (1953); ■ ref. Sochařka: K. Se- 
zima, Lumír 1910/11, s. 452; -ejč- (J. Krejčí), Naše 
doba 1910/11 ■;■ ref. Písně moderní Markétky: J. 
Krecar, Moderní revue 1922/23, sv. 38, s. 217; A. N. 
(Novák), Lumír 1923 ■; -drb. (V. Brtník): ref. Dobro
volník, Zvon 1923/24; ■ ref. Věční poutníci: J. O. 
Novotný, PL 19. 10. 1924; B. Benešová, Tribuna 25. 
1. 1925 ■;■ ref. Strom poznání: K. H. (Hikl), Naše 
doba 1926/27; J. Karasová, Ženský svět 1926, s. 346
■ ref. Sny v sonetech: J. H. (Hora), LitN 1927, č. 
16; J. B. Čapek, Host 1927/28; K. H. (Hikl), Naše do
ba 1927/28 ■; J. Karasová: ref. Duha, Ženský svět 
1927, s. 223; ■ ref. Třtiny: K. H. (Hikl), Naše doba 
1927/28; J. Karasová, Ženský svět 1927, s. 288 ■; K. 
Š. (Storch): ref. Z intimních chvil, Rozpravy Aventi- 
na 1928/29; J. Karasová: ref. Zrzánek + ref. Jarní 
zpěvy, Ženský svět 1929, s. 193; ■ ref. Rozhovory 
s Bohem: G. (F. Götz), NO 27. 11. 1930; J. B. Čapek, 
Naše doba 1930/31; A. G. (Grund), Rozpravy Aven- 
tina 1930/31 ■;■ ref. Mako a Koko: M. Majerová, 
LidN 16. 12. 1931; Aa. (A. Brtníková), Zvon 1931/32
■ ; K. Sezima: ref. Žena a přízrak, Lumír 1931/32; V.
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H. (V. Hrbek = Z. Kalista): ref. Ejhle člověk, Lumír 
1934/35; A. N. (Novák): ref. Otec a jeho děvčátko, 
LidN 31. 1. 1934; ■ ref. Tatry: V. Knap, LitN 1935, ě. 
8; an. (V. Hrbek = Z. Kalista), Lumír 1935/36 ■ ; -es- 
(E. Synek): ref. Stopy:Telegraf 22. 12. 1937; A. Pra
žák: ref. Probuzení, Čteme 1942; ■ ref. Z jednoho 
kusu: V. T. (Tichý), Nár. práce 18. 3. 1942; B. Jedlič
ka, LidN 31. 5. 1942 ■; kp. (K. Polák): ref. Pod za
vřenými víčky, Nár. práce 29. 1. 1944 + ref. Nad str
ží, Nár. práce 15. 11.1944; ■ ref. Rozlet: H. R., Práce 
29. 12. 1946; vL, RP 20. 9. 1946 ■; ■ ref. Za cílem: H. 
R., Práce 24. 7. 1947; B. Truhlář, Mladá fronta 19. 7. 
1947 ■; B. Marčák: Zapomenutá epizoda (o působe
ní M. C. v Luhačovických listech), Novinář 1969.

et, mn

Johann Gottfried Calve
Působnost 1786 — 1949

Pražské německé nakladatelství, které v 18. a 19. 
století vydávalo také knihy české literatury; knihku
pectví.

Psáno i Kalve. J. G. C. (pův. jm. Kalbe, * 1757 
Glaucha u Halle n. Šálou) byl 1785 účetním 
u J. F. Schönfelda v Praze, 1786 založil v Sta
rém Městě pražském na Malém rynečku č. 458 
v domě U zlaté lilie (Malé náměstí 12) knihku
pectví a získal i právo knihy vydávat. Po jeho 
smrti (1805) vedla knihkupectví vdova. 1810 
získal koncesi F. R. Tempsky († 1821). Knihku
pectví, nakonec cizojazyčný antikvariát, se při 
různých majitelích udrželo do 1945. Naklada
telství se stalo 1946 majetkem K. F. R. Temp- 
ského, který nějakou dobu užíval ještě firmy 
Calveho (na českých knihách uváděna i jako 
Calveské, Calvovské, Calveovo kněhkupectví).

Nakladatelství vydávalo po celou dobu své 
činnosti hlavně německy psané odborné knihy 
a periodika (v tom i díla o české historii, topo
grafii, literatuře a jazyce), v menší míře beletrii 
pražských německých autorů (K. E. Ebert, A. 
Meissner). Poměrně krátkou dobu kolem po
loviny 19. stol, zde vycházely i české odborné 
a ojediněle beletristické spisy. Nákladem G. 
zčásti vycházela německá verze muzejního ča-

Campanus Vodftanský

sopisu a dva ročníky českého muzejníka.

Z PERIODIK: Hesperus. Ein Nationalblatt fůr ge- 
bildete Leser (1812 — 21, red. Ch. C. André); Monat- 
schrift der Gesellschaft des vaterlándischen Mu- 
seums in Böhmen (1828, č. 12 — 1829, red. F. Palac- 
ký); Jahrbůcher des böhmischen Museums fůr Ná
tur- und Lánderkunde, Geschichte, Kunst und Lite
ratur (1830—31, red. F. Palacký); Časopis Českého 
muzeum (1830—31, red. F. Palacký); — Taschenbuch 
zur Verbreitung geographischer Kenntnisse (1823— 
1848, vyd. J. G. Sommer). ■ Z KNIŽNÍ PRODUK
CE: J. Dobrovský: Geschichte der böhmischen Spra- 
che und Literatur (1792) + Literarische Nachrichten 
von einer... Reise nach Schweden und Russland 
(1796) + Entwurf eines Pflanzensystems nach Zah- 
len und Verháltnissen (1802); I. Cornova: Paul 
Stránský^ Staat von Böhmen (5 sv., 1792 — 1803) + 
Die Jesuiten ais Gymnasiallehrer... (1804) + Der 
grosse Böhme Bohuslaw von Lobkowicz (1808); J. S. 
Presl: Flora Čechica (1822); K. V. Zap: Zrcadlo živo
ta ve východní Evropě (3 sv., 1843—44); J. Češka: 
Základové moudrosti a opatrnosti čili Pravidlo vez
dejšího života (1844, ed. F. S. Bezděka, předml. P. J. 
Šafařík); J. K. Tyl: Poslední Čech (2 sv., 1844); J. E. 
Vocel: Labyrint slávy (1846); S. Kapper: České listy 
(1846); F. Palacký: Popis království českého (1848); 
P. J. Šafařík: Slovanský národopis, 2. vyd. (1849); J. S. 
Tomíček: Česká mluvnice (1850); V. V. Tomek: Děje 
mocnářství rakouského, 2. vyd. (1851) + Kurzgefas- 
ste böhmische Sprachlehre, 4. vyd. (1855); J. Krejčí: 
Počátkové nerostopisu (1852); I. Bart: Písně zaživa 
zazděného (1946). ■

LITERATURA: sb. J. G. Calve: 1786-1936. 150 
Jahre Buchhandlung in der Universitátsstadt Prag 
(1936).

rh

Jan Campanus Vodňanský
* 27. 12. 1572 Vodňany
† 13. 12. 1622 Praha

Jeden z nejslavenějších humanistických básníků své 
doby, pedagog, významný činitel a reformátor praž
ské univerzity.

VI. jm. Jan Kumpán, syn Martina K. († 1591). 
Nabyl vzdělání na školách v rodišti, v Klato-
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Campanus Vodňanský

věch, v Domažlicích a v Jihlavě, od 1590 na 
pražské univerzitě (1593 bakalář, 1596 mistr). 
Učil od 1593 na školách v Teplicích a v Hradci 
KráL, od 1598 byl školním správcem u Sv. Jin
dřicha na Novém Městě pražském, od 1600 
spravoval školu v Kutné Hoře, 1603 se stal na 
pražské univerzitě profesorem řečtiny a latin
ské poezie. Občas přednášel i o české historii. 
Zastával postupně četné univerzitní funkce 
(probošt tří kolejí, děkan 1605, 1607—09, 
1614—15, prorektor 1612, 1620, rektor 1621). 
S přítelem V. Benediktim z Nudožer byl čel
ným zastáncem univerzitních reforem. Po zru
šení celibátu univerzitních učitelů se 1612 ože
nil, 1615 podruhé. Úzké sžití s univerzitou, ve
dlo i k jeho přestupu ke katolicismu po bělo
horské porážce (v listopadu 1622) v marné 
snaze zachránit univerzitu před pohlcením je
zuitskou akademií. Rozpolcen a vnitřně zlo
men zemřel několik dní poté, kdy Karlova uni
verzita byla zrušena. Jeho postavu beletristic
ky zpopularizoval Z. Winter románem Mistr 
Kampanus (1909).

Od mládí se C. uplatňoval jako talentovaný 
autor latinské humanistické poezie. Bohatou, 
formálně vytříbenou produkcí na náboženská 
a světská, příležitostná i historická témata na
plňoval dobovou představu učeneckého, ideo
vě nevýbojného básnictví, takže se stal už za
čátkem 17. stol, obdivovaným představitelem 
typu latinsky básnícího humanisty. Velikým 
množstvím drobných skladeb přispěl do nej
rozmanitějších dobových publikací. Jeho díla 
měla značný ohlas v domácím i zahraničním 
humanistickém prostředí; k vývojovému pohy
bu české kultury přispěla vedle C. univerzitní 
činnosti nejvýrazněji látkovou novostí jeho la
tinská školská hra na námět národních dějin 
Bretislaus, jejíž provedení na univerzitě bylo 
1604 zakázáno katolickými úředníky.

KNIŽNĚ: De carminum contemtu (1592); Turcico- 
rum tyrannorum... descriptio... (1597); Chrono- 
grafia kai anamnesis, qua anni 1598 ob insignes in 
Boiemiae regno vicissitudines admirandi praecipuae 
clades brevissime percensentur... (1598); Epitaphia 
patři, coniugi, filio, filiae... Adami Hippii... (1599); 
Nuptiis ... loannis Emek ab Emsstein... et... virgi- 
nis Elisabethae de Tiechenicz... (1599); Epitaphia 
diversis hominibus diverso anni lethiferi 1599 tem- 
pore ex hac vita in meliorem translatis... (1599); 
Centuriae duae Charitum seu epigrammatum ad 
Moecenates et amicos šcriptorum... (1600); Henrici 
Percelii Czaslavini... funebris prosopopoeia... 

(1600); In renovationem amplissimi senatus Cutte- 
bergensis... (1600); Sedecimi a partu virgineo cen- 
tenarii triennium postremum, quo labente quam va- 
riae vicissitudines et calamitates in Boemiae regnum 
inundarint, breviter exponitur... (1601); Anni supra 
sesquimillesimum C. primi brevis descriptio... 
(1602); Nemo potest tranquillos reddere soles prae- 
ter deum mortalibus... (1602); Gratulatio acade- 
miae Pragensi de superatis anni 1602 adversitatibus 
triumphanti missa... (1603); Glykypikron anni mil- 
lesimi sexcentesimi tertii ineunte anno 1604 dnn. 
Mecaenatibus strenae loco oblátům (1604); Psalmi 
poenitentiales LI et CXXX metro rhytmico redditi 
(1604); Migma iubila nubilaque anni millesimi sex
centesimi quarti complexum... (1605); Mecoenatum 
encomium patronis et amicis academiae Pragen- 
sis... missum... (1605);Odae pueriles Christianae 
pietatis principia complexae et metro rhytmico con- 
textae (1605);Psalmorum secundi et septuagesimi 
noni paraphrasis metrorhytmica cum lemmate chro- 
nologico (1605); Clariss. et doctiss. viris loanni Ada- 
mo a Bochova Bistriceno, Troiano Nigello ab Os- 
korzina, Andreae Mitisconi Lidomierziceno, lohanni 
Gotsmanio Teutobrodeno ex acad. Pragen. in coe- 
lestem una fere trieteride evocatis... (1606); Ode 
tertiam dominicae Precationis petitionem expli- 
cans .. .(1606); Psalmorum aliquot Dei providentiam 
et in piis conservadis curam celebrantium paraphra
sis rhytmo-metrica... (1606); Metameletica M. loh. 
Rosacii Suticeni et M. loh. Campani Vodniani in 
unum fasciculum collata et pro scholarum usu in hi
cem prolata (1606); De glorioso dn. n. I. C. ad iudici- 
um adventu odae metro et rhytmo constantes 
(1606); Tumulus doctissimorum virorum M. lohannis 
Chorinni Boemotrebovini... et M. lohannis Stande- 
ri Beronaei... (1606); Anni lethiferi 1606 thanatoe- 
rotomachia... (1607); Amplissimo consultissimoque 
Veteris Pragae senatui... (1607); De melitissimo Je- 
su nomine aliisque Servatoris nostri appellationibus 
odae... (1607); De coniugio odae metro et rhytmo 
inclusae (1607); Fortunae, Epicureorum deae,... lu- 
sus ... (1607); Odae sacrae de ecclesiae cruce et con- 
servatione ineunte anno 1608 in lucem emissae... 
(1608); Oxymeli anni 1607 prospera asperaque com
plexum et... amicis missum... (1608); Piorum afflic- 
tio et libertatio in odas coniecta (1608); Odae de lesu 
Christi nativitate... (1608); De s. Paulo, gentium 
apostolo, ode... (1611); Psalmi IX et XVIII para
phrasis metro et rhytmo inclusa... (1611); Psalmi 
XXXIII paraphrasis rhytmometrica... (1611); Oda- 
rum sacrarum liber prior psalmos Davidicos conti- 
nens (1611); Odarum sacrarum liber posterior 
(1612); Funebria anno 1613 lethifero scripta... 
(1613); Bretislaus comoedia nova... (1614); Liminis 
encomium Pragae triurbi... (1615); Seismografia... 
(1615); Calendarium beneficiorum academiae Pra
gensi collatorum strenae loco ineunte anno 1616 
missum... (1616); Protreptikon ad scholam Neudor-
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finam... (1616); Cechias seu Bohemia Heneta... 
(1616); Nicolaensia seu enneas genethliacon... 
(1616); Genethliaca aliquot Mecaenatibus... (1617); 
Praga Phoenix... (1617); Epiphania Domini aliquot 
genethliacis ad Mecaenates ... celebrata... (1617); 
Elegia de admiranda et numquam satis decantata 
Christi nativitate... (1618); Elegidion de Domini 
epiphania... (1618); Nemo vir perfectus... (1618); 
Querala pacis bellico tumultu Bohemiam anno 1618 
inquietante meditata... (1618); Elegia de metu, metu 
Bohemiam concutiente ... (1618); Precatio pro usu 
scholarum... (1618); Elegia de nominibus domini 
nostri lesu Christi meditata... (1619); Elegia de op- 
timo victoriae genere, quod est vincere se ipsum... 
(1621); Laudes Deiparae Virginis... (1622). — Pře
klad: Filip Mornay du Plessis: Rozjímání o životu 
a smrti (1613). ■ EDICE: M. Jana Campana Vodňan- 
ského komedie Břetislav (1915, ed. a přel. J. Král); 
Mecenáši Karlovy univerzity (1949, ed. a přel. K. 
Hrdina); Mecenáši Karlovy univerzity (ed. a přel. J. 
Polišenský a J. Vobrátilová), AUC Praha-Historia 
Universitatis Carolinae Pragensis IV, sv. 1, 1963. — 
(Překlad) Lyra Kampanova (1942, přel. J. B. Čapek). 
■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
1 (1966); Knihopis č. 5949. ■ LITERATURA: J. Dla- 
bač: Biographie des... M. Johann Campanus von 
Wodnian..., Abhandlungen der böhm. Gesellschaft 
der Wissenschaften 6, 1819; J. Král: M. J. Campana 
Vodňanského komedie Břetislav, LF 1892; Z. Winter 
in Děje vysokých škol pražských (1897) 4- in O ži
votě na vysokých školách pražských (1899); J. Lud- 
víkovský: J. Třanovského latinské duchovní parafrá
ze ód Horatiových, LF 1936; A. Novotný: Wintrův 
Mistr Kampanus ve světle soudobých dokumentů 
(katalog výstavy, 1936); B. Slavík: K studiu Mistra 
Kampana, Zvon 1937; J. B. Čapek: K žalmové poezii 
reformačních humanistů, Archív pro bádání o životě 
a spisech J. A. Komenského 1937; O. Odložilík: M. 
Jan Campanus (1938); J. B. Čapek: Mistr umění poet- 
ného, in Záření ducha a slova (1948); F. M. Bartoš: 
Novoročenka M. Kampana, in Knihy a zápasy 
(1948); J. Martínek: Z pobělohorské básnické tvorby 
M. C., Zprávy jednoty klasických filologů 1961; Ru
kověť human. básnictví 1 (1966); M. Poštolka: Die 
„Odae sacrae“ des Campanus (1618) und des Tranos- 
cius (1629): ein Vergleich, Miscellanea musicologica 
1970.

Jk

Canapariova legenda viz in Versus de 
passione s. Adalberti

Martin Carchesius
† mezi 1612 a 1614

Překladatel publicistické a zábavné literatury.

VI. jm. Martin Kraus z Krausenthalu. Pocházel 
z měšťanské rodiny z Jablonného (J. v Podješ- 
tědí), od 1564 byl zaměstnán při písařském 
úřadu Starého Města pražského, nakonec byl 
předním městským písařem. Činností v měst
ské správě nabyl význačného společenského 
postavení jako zámožný měšťan.

Pravděpodobně až na sklonku života se M. 
C. věnoval překládání německých literárních 
aktualit publicistické povahy. Do vývoje české 
literatury podstatně zasáhl jen jeho překlad 
populární německé knížky o doktoru Faustovi, 
učenci, který se upsal ďáblu, aby s jeho pomo
cí ovládl taje pozemského světa i transcen
dentna (tj. podle tehdejších představ celého 
kosmu). Rámec díla tvoří vyprávění o Fausto- 
vě životě, jádrem jsou jednak popisy jeho fan
tastických cest za poznáním světa, jednak roz
právky o jeho čarodějnických kouscích. Kníž
ka odráží dobovou představu, kterou vyvolá
valy mezi měšťanstvem snahy renesanční vědy 
o ovládnutí přírodních sil, a je poznamenána 
rozporem mezi konzervativní snahou posílit 
autoritu církve (Faustův osud je koncipován 
jako výstraha před jejím podlamováním) a ob
divem k dobovému vědeckému úsilí. Překlad 
M. C. udomácnil v české kultuře evropsky pro
slulý literární typ a stal se východiskem boha
té tradice, rozvíjející se v Cechách v oblasti 
kramářské písně, lidových zvyků a lokalizace 
pověstí o hrdinovi do domácího prostředí 
(Faustův dům), lidové četby (nová úprava V. R. 
Krameria z počátku 19. stol, podle mladšího 
německého zpracování), umělé literatury (Š. 
Hněvkovský, A. Jirásek) a zejména loutkové
ho divadla.

KNIŽNĚ (překlady): Knížka obsahující stav měst
ský ... (1602); F. F. Hess: Flagellum Judaeorum, Bič 
židovský... (1603) + Speculum Judaeorum, to jest 
Zrcadlo židovské... (1603); Historia o životu dokto
ra Jana Fausta (1611). ■ EDICE: Historia o životu 
doktora Jana Fausta (1903, ed. Č. Zíbrt). — Výbor: in 
Historie utěšené a kratochvilné (1941, ed. B. Václa
vek). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2977-2980, 3012-
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3013, 4097. ■ LITERATURA: B. V. Spiess: Historie 
o doktoru Faustovi z r. 1611, Písek 1,1868; J. Jireček: 
Rukověť 1 (1875); F. Menčík: První kniha o Fausto
vi, Ruch 1887; A. Kraus: Das böhmische Puppen- 
spiel vom Doktor Faust (Vratislav 1891); Č. Zíbrt: 
Zkazky o staročeském čaroději Žitovi a první vydá
ní české knihy o Faustovi r. 1611, Květy 1893; J. Še- 
besta: Doktor Fous a Markyta v masopustním prů
vodu na Sušičku, ČL 1896; J. Jakubec: Historická 
píseň o dalece rozhlášeným, též dobře známým Janu 
doktoru Faustu, ČL 1896; J. Krejčí: Historický dr. 
Faust, ČČH 1896; A. Kraus: Faustiana aus Böhmen, 
Zeitschrift fůr vergleichende Literaturgeschichte, 
Neue Folge (Výmar), 1898 + O české písni faustov- 
ské, ČL 1898; V. Francev: K otázce faustovské, ČL 
1899; V. Schulz: Z pražské cenzury r. 1602, ČČM 
1899 + Ku pověsti o staročeském čaroději Žitovi, 
ČL 1899; Č. Zíbrt in Historie o životu doktora Jana 
Fausta (1903); A. Kraus: Historia o životu doktora 
Jana Fausta, LF 1904 + Faustsplitter, Prager deut- 
sche Studien 1908; J. Veselý: Johan doktor Faust sta
rých českých loutkářů (1911); B. Václavek in Histo
rie utěšené a kratochvilné (1941); F. M. Bartoš: 
O původce Historia von Dr. Johann Fausten, Věst
ník KČSN 1943; J. Kolár in Česká zábavná próza 
16. století a tzv. knížky lidového čtení (1960); K. 
Krejčí in Praha legend a skutečnosti (1967).

jk

Carmen praestet Deus coeli viz in Detri- 
mentum patior

Jiří Carolides z Karlsperka
* 11. 4. 1569 Praha
† 21. 10. 1612 Praha

Humanistický básník, v své době vysoko hodnoce
ný; ojediněle také tvořil česky.

Pocházel z rodiny pražského novoměstského 
měšťana, byl bratrem tiskaře Daniela C. z K.; 

vystudoval na pražské univerzitě (1589 baka
lář a 1593 mistr). Působil krátce na různých la
tinských školách (v Písku, v Praze u Sv. Marti
na na Starém Městě a snad i jinde), 1594 získal 
výhodným sňatkem hmotné zajištění, opustil 
školskou dráhu a jako novoměstský měšťan 
zastával různé veřejné funkce (1598 se stal no
voměstským písařem, kolem 1609 byl veřej
ným notářem a soudcem). Svou hmotnou ne
závislost upevnil i druhým sňatkem. 1596 do
stal spolu s otcem erb a přídomek. Jeho bá
snické činnosti se dostávalo veřejných poct 
(1596 byl Rudolfem II. korunován jako „poeta 
laureatus“), které posilovaly jeho společen
skou i literární autoritu.

Jeho četné epigramy, panegyriky, biblické 
parafráze, hříčky a příležitostné moralistní 
projevy byly koncem 16. stol, uznávány za vr
chol domácího básnictví, ale souvisely víc 
s výlučným nadnárodním t společenstvím hu
manistických literátů než s potřebami domácí 
společnosti. K oslabování vztahů mezi jeho 
poezií a domácím prostředím vedla autorova 
odloučenost od univerzitního humanistického 
centra (na němž jeho básnickému sebevědomí 
vyrůstal rival v J. Campanovi), úsilí o úspěch 
v aristokratické společnosti a u zahraničních 
humanistů i jednostranné soustředění na drob
né, často artistně koncipované lyrické útvary, 
jimiž velmi hojně přispíval do různých sborní
ků a cizích publikací. Prozaický překlad Pirck- 
heimerovy satiry Laus Podagrae a několik 
drobných českých skladeb moralistní povahy 
zůstalo v souvislostech české literatury jen 
epizodou, podobně jako v hudební oblasti je
ho nečetné polyfonické vokální skladby.

KNIŽNĚ: lonas propheta Dei, qui est figura Chris- 
ti... (1587); Epigrammatum liber... (1591); Satelliti- 
um animi lohannis Ludovici Vivis, versibus expresi 
sum... (1593); Paraphrasis psalmi CXXV... (1594? 
Sacrum amplissimo... Antiquae Pragae senatui. * 
per... Adamům de Nova Domo .. .renovato .. .facs 
tum... (1594); Satyra praesentis saeculi, in qua bre 
viter passim usitata vitia perstringuntur (1595); Libe^ 
epigrammatum ad... Sigismundum Kozelium a Ry^ 
senthal pro schola superiore Kuttenbergensi.. 
(1595); lonas propheta Dei, typus Christi sepulti et 
tertia die resuscitati... (1595); Fundatio templi Liti- 
censis... (1596); Romanorum imperatorum e .. .do- 
mus Austriacae familia.. .descriptiö (1596); Decas 
augustissimorum ex.. .archiducum Austriae familia 
imperatorum (1596); Farrago symbolica sententiosa, 
perpetuis distichis explicata ... (1597); Aureae XXII

352



Cenek

sententiae salubria et vitae humanae pernecessaria 
documenta continentes... (1597); Sententiae LVI 
sahibria et vitae humanae pernecessaria documenta 
praeceptaque continentes... (1597); Conflagratio 
Giczinae Bohemicae... (1597); Praecepta institutio- 
nis generosae indolis iambico dimetro conscripta... 
(1598); Elegia de memorabili exundatione Wltavae 
aliorumque Bohemiae fluviorum anno 1598 bis de- 
plorata... (1598); Parentalia... Carolo Mielniczky 
a Karlsperga... (1601); Praeparatio pueritiae ad dis- 
cendum honestos mores et liberales disciplinas — 
Navedení mladistvého věku k poctivým mravům 
a svobodným literárním uměním (1606); Oda ana- 
grammatica ad nuptias ... lonatae Bohutsky de Hra- 
nicz ... cum Elyssabetha a Braittenbergk... (1607); 
Renovatio senatus in inclyta Teutobrodensium re- 
publica... (1608); Liber epigrammatum ad...Pau
lům Primům a Zwirzetina... (1609); Anagrammata 
ex nomine... Adami Clementis Plseni... (1610); 
Sophonias, propheta et secretarius Dei... (1612); 
Epitaphium, quos ipse mihi.. .fořti animo confeci... 
(1612); Paraphrasis psalmorum 2 et 133 ... (b. d.). — 
Překlad: W. Pirckheimer: Chlouba Podagry... 
(1597). I EDICE: Navedení mladistvého věku ku 
poctivým mravům (1912, ed. Č. Zíbrt). ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
1 (1966); Knihopis č. 3784, 7180. I LITERATURA: J. 
Jireček: Rukověť 1 (1875); A. Rybička: Něco o rodi
ně erbovní Karolidů z Karlsperga, ČČM 1892; A. 
Truhlář: Příspěvky k studiím humanistickým v Če
chách 6, ČČM 1908; J. Branberger: Hudební úvahy 
o české humanistické poezii, Věstník KČSN 1946; 
H. Kunstmann: Wilibald Pirckheimers Laus Poda- 
grae in Böhmen, Die Welt der Slaven 1956; Rukověť 
human. básnictví 1 (1966).

jk

Edvard Cenek
* 18. 3. 1904 Staré Město u Karviné
† 26. 7. 1971 Praha

Prozaik a dramatik, publicista orientující se hlavně 
na žánr reportáže, autor životopisných prací.

Podpisoval se též Eda Cenek. Syn poštovního 
úředníka, studoval na gymnáziu v Orlové (mat. 
1922) a 1922—26 na technice v Brně. Do 1928 
pracoval jako nakladatelský lektor a úředník, 
1931—43 v podnicích Melantrichu jako redak

tor Českého slova v Ostravě (1932—40) a Ne
dělního Českého slova v Praze (1941—43). Po 
válce byl redaktorem tělovýchovného časopi
su Naše cesta, 1948—50 spisovatelem z povo
lání, 1951 pomocným dělníkem, 1952 — 64 
technickým úředníkem. 1964 odešel do důcho
du. Od počátku 20. let podnikal četné zahra
niční cesty (Německo, Švýcarsko, Švédsko, 
Norsko, Anglie, Jugoslávie, Francie, Itálie), 
z nichž čerpal také publicisticky.

C. literární činnost charakterizovalo novi
nářské tíhnutí k časovým, čtenářsky přitažli
vým látkám i útvarům. Zájem o technický po
krok ho přivedl k pokusu o vědeckoutopický 
román s námětem meziplanetárního letu (Ne
konečno) a také k populárně pojatým životo
pisům Edisona a polárního badatele Scotta. 
Zvláště se inspiroval událostmi druhé světové 
války, napsal reportážní knihy o protifašistic
kém odboji (75 000 km za svobodu, Velel jsem 
černochům), o stíhání nacistických zločinců 
(Jak jsem je stíhal) a o akcích německé špio
náže (Vyzvědačka B 7) Je rovněž autorem ně
kolika her, stavěných vesměs na detektivní zá
pletce.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo (od 1932); Lid. noviny 
(od 1924); Lumír (od 1926); Mor. slez, deník; Nár. 
osvobození (od 1926); Naše cesta (od 1945); Niva 
(od 1925); Nová svoboda (od 1928); Obrana Slezska 
(od 1919); Právo lidu (od 1929); Ruch; Salón; Svět 
v obrazech. I KNIŽNĚ. Beletrie: Nekonečno (R 
1928); Odvážný pokus (D 1942); Otřesné chvíle (D 
1943); Záhada pod cimbuřím (D b. d., 1944); Válečné 
anekdoty 1939—1945. Smích v bodláčí (1945, s V. 
Ziegnerem); Cesta k průsmyku (D 1945, i prem.); 
Jak jsem je stíhal (Rp 1946, podle vyprávění a zápis
ků B. Ečera); 75 000 km za svobodu (Rp 1947, podle 
vyprávění O. Šachra); Velel jsem černochům (Rp 
1947, podle vyprávění O. Šachra); Vyzvědačka B 7 
(Rp 1948). — Ostatní práce;T. A. Edison (životopis, 
1947); R. F. Scott (životopis, 1949). ■ REDIGOVAL 
knižnici: Knihovna druhého odboje (od 1945). ■

LITERATURA: ax (E. Vachek): Tři mladí prozai
kové (ref. Nekonečno), PL 21. 10. 1928; ■ ref. Od
vážný pokus: jd (J. Drda), LidN 27. 8. 1942; Kov (K. 
Koval), Venkov 28.8.1942 ■; ej (E. Janský): ref. Ces
ta k průsmyku, Zeměd. noviny 24. 10. 1945; J. D. 
(Doležal): ref. Velel jsem černochům, Práce 22. 8. 
1947; ■ ref. 75 000 km za svobodu: van, Svob. slovo 
30. 4. 1947; F. Benhart, Lid. kultura 1947, č. 16; hjk, 
Svob. noviny 8. 8. 1947; J. K. Pojezdný, Práce 15. 8. 
1947 ■.

et, šv

353



Cerroni

Jan Petr Cerroni
* 15. 5. 1753 Uherské Hradiště
† 3. 9. 1826 Brno

Osvícenec, sběratel rukopisů a starožitností, autor 
faktografických, převážně rukopisných prací k his
torické vlastivědě Čech a Moravy, mj. též k dějinám 
staré české literatury.

Psal se též Ceroni. Otec Petr Josef pocházel 
z Bergama, 1742 se usadil jako obchodník 
v Uherském Hradišti; matka Barbora, roz. 
Freyová. J. P. C. vystudoval v Uherském Hra
dišti gymnázium (1768), v Olomouci filozofii 
(1771), ve Vídni práva (1773). Od 1776 byl za
městnán jako bezplatný praktikant u nejvyšší- 
ho soudního dvora ve Vídni, 1782 se stal aktu- 
árem, 1784 sekretářem generálního ředitelství 
kamerálních statků, 1789 byl jmenován sekre
tářem při moravskoslezském zemském guber
niu v Brně. Pohřben byl na starém brněnském 
hřbitově.

Vlivem J. V. Zlobického se začal jako mladý 
vídeňský úředník zajímat o historii a věnovat 
se sběratelství. Kupoval v aukcích a z archívů 
zrušených klášterů staré rukopisy, tisky, rytiny, 
obrazy a jiné starožitnosti a vytvořil rozsáh
lou sbírku, cennou i pro dějiny staré české lite
ratury. (1799 musil při policejním vyšetřování 
prokázat, že svých sbírek nenabyl zneužitím 
své moci jako inspektor klášterních archívů.) 
V své době byl považován za předního znalce 
pramenů a literatury k dějinám české kultury 
(literatura, knihtisk, dějepisectví, vědecká tvor
ba). Těchto oborů (a také topografie, zvonař- 
ství, mědirytectví, genealogie šlechty) se týkaly 
jeho odborné práce, jež zůstaly v rukopise (asi 
100 sv.) v jeho archívu. 1813 předložil Král, 
české společnosti nauk svůj slovník morav
ských spisovatelů (blíže neznámý); vydání asi 
zabránila nákladnost. Jeho největším dílem je 
Bohemia litterata (podnícená Balbínovým spi
sem Bohemia docta). Pro pozdější badatele 
byly cenné jeho soupisy rukopisů v různých 
knihovnách. Písemné odborné styky: F. M. 
Pelcl, J. B. Dlabač, J. A. Bartsch, J. V. Monse, F. 
Šternberk, V. Hanka, J. Hormayr, J. Dobrov
ský aj.

KNIŽNĚ (posmrtně): Jana P. C. zpráva o mapách 
Moravy (1960, ed. O. Kudrnovská). ■ KORESPON
DENCE: F. Menčík: Pis’ma k Georgiju Rybaju i Pe

tru Čerroni ot različnych lic (též vzáj. koresp. J. P. C. 
s J. Ribayem z 1784—1852), Istočniki dlja istorii 
slavjanskoj filologii III/l, Petrograd 1919; Dopisy J. 
Dobrovského s J. P. C. (1948, vyd. F. M. Bartoš). ■

LITERATURA: J. J. Czikann: Catalogue raisonné 
de la precieuse collection ďestamps, recueils cabi- 
nets, galleries et livres sur les arts de feu M. J. P. Ce
roni (Vídeň 1827) + Bibliotheca Ceronianal—3 
(Vídeň 1^833 — 34); B. Dudík: J. P. C’s Leben und Wir- 
ken (Brno 1850). ■ V. Brandl: Ze hřbitovů brněn
ských, Obzor 1886; Vine. Prásek: J. V. šl. Monse, Čas. 
Vlast, spolku muzejního v Olomouci 1897; J. Volf: 
Sběratel P. Jos. Bartsch (též výňatky z dopisů J. P. 
C.), ČČM 1928; F. M. Bartoš: Dobrovský a J. P. C., in 
Dopisy J. Dobrovského s J. P. C. (1948); Průvodce po 
Státním archívu v Brně, sv. 1 (1954); K. Kuchař in J. 
P. C. zpráva o mapách Moravy (1960); J. Martínek: 
Ke kritice C. údajů o moravských humanistech, LF 
1977.

mo

Cesta
1918-1930

Literární časopis publikující původní i přeloženou 
beletrii a kritické ohlasy soudobého umění.

Podtitul: Čtení zábavné a poučné. Týdeník pro lite
raturu, život a umění (roč. 1 —3); Týdeník pro litera
turu, život a umění (roč. 4—12). — Redaktor a vyda
vatel: M. Rutte, Praha. — Periodicita: Každý ročník 
(12 roč.) vycházel ve dvou kalendářních letech, při
čemž začátky ročníku se posouvaly (červen, červe
nec, září). Týdeník, 52 čísel ročně. Čas. přestal vy
cházet „z rozhodnutí vydavatelstva“.

Když byl za první světové války zastaven de
ník Národní listy, literární kruh redakce zalo
žil C. s cílem vytvořit „list dobré hodnoty umě
lecké, jenž by bez rozdílů programů a škol se
znamoval čtenáře se vším, co je živého a hod
notného v našem uměleckém životě, jenž by 
obrážel naši literaturu v plné bohatosti jejích 
individualit, přihlížeje stejnou měrou k úsilí 
a práci starší i nejmladší generace“. Tento pro
gram v době války a v prvních poválečných 
letech dokázal soustředit kolem C. velmi širo
ký a různorodý okruh básníků, prozaiků, kriti-
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ků, esejistů aj. Jakmile pominul smysl soustře
dění těchto sil (nacionální obrana kulturních 
hodnot) a české umění se začalo diferencovat, 
vznikla kolem redaktora C. početná skupina 
spisovatelů umělecky spíše konzervativního 
zaměření nebo stojící v opozici proti moder
ním proudům v umění; celková náplň časopisu 
byla však v podstatě eklektická (C. např. otisk
la i některé překlady z avantgardních autorů).

Úroveň původních prací byla značně kolísa
vá, spolu s umělecky výraznými spisovateli 
starší i mladší generace publikovali v C. i auto
ři konvenční tvorby a nevyhranění začátečníci. 
Kritika literární i divadelní, později také vý
tvarná, nepřesahovala, až na výjimky, úroveň 
kritiky fejetonní, která usilovala spíše o zábav
nost a informativnost než o hlubší analýzu. C. 
věnovala místo polemikám K. M. Čapka Cho
da s F. X. Šaldou a J. Vodákem o hodnotu po
válečného Čapkova díla, pamfletům a útokům 
proti poetismu. Časopis obsahoval pestrou 
rubriku drobných zpráv a přinášel v přehle
dech obsahy časopisů. — Z prozaiků publiko
vali v C.: K. J. Beneš, L. Blatný, L. Bubelová, K. 
Čapek, K. M. Čapek Chod (na pokračování 
zde vycházely jeho práce Vilém Rozkoč, Ex
periment, Humoreska, Větrník, Deset deka, 
Psychologie bez duše aj.), J. Čep, J. Durych, J. 
Havlíček, J. Heyduk, R. R. Hofmeister, J. Hrů- 
ša, J. Hůlka, Č. Jeřábek, V. K. Jeřábek, R. Je
senská, M. Jirko, E. Jurčinová, Z. Kalista, J. 
Knap (román Muži a hory aj.), F. Kocourek, F. 
Kovárna, F. Kropáč, V. Krška, F. Kubka (pró
za Fu aj.), F. Langer, J. Maria, R. Medek, T. 
Meinecková, V. Mixa, M. Nohejl, A. C. Nor, J. 
Pasovský, V. Prokůpek, J. V. Rosůlek, O. 
Scheinpflugová, R. Schwarzová, E. Synek, F. 
Téver, A. M. Tilschová (povídka Černá dáma 
aj.), A. Trýb, B. Vlček, J. Vrba, J. Weiss (román 
Dům o tisíci patrech aj.), J. Zindr aj. Básnická 
díla zde otiskovali F. A. Adam, L. Atsebešová 
(= S. Buonaccini), J. Bartuška, A. Bebr, J. Be- 
drna, K. J. Beneš, V. Bidlo, K. Bodlák, A. Bres- 
ka, R. Broj, S. Cyliak, J. Čárek, J. Durych, V. 
Dyk, L. Dymeš, O. Fischer, P. Forman, J. Havlí
ček, J. Heyduk, M. Hlávka, I. Hlučák (= I. 
Bart), V. Holan, M. Holas, Jar. Hora, I. Hrubín 
(— F. Hrubín), D. Chalupa, M. Jirko, S. Kadlec, 
Z. Kalista, J. Knap, F. Kopta, F. Křelina, F. 
Kubka, R. Medek, V. Mixa, M. Moravec, V. 
Nezval, F. Pilař, L. Plechatý, Z. V. Přibík, M. 
Rutte, A. Sova, J. Spilka, F. A. Springer, K. Še- 
lepa, J. Šnobr, S. Spálová, J. Toman, J. Trojan, 

A. Trýb, F. Velkoborský, B. Vlček, J. Vrba, J. 
Wolker, F. Zavřel, J. Zindr aj. Kritické a esejis- 
tické práce v C. uveřejňovali K. Čapek, V. Čer
vinka, J. Durych, F. Götz, Z. Hásková, J. Hey
duk, Š. Jež, J. Knap, E. Konrád, F. Kubka (cy
klus Básníci dnešního Ruska aj.), J. Matouš, N. 
Melniková-Papoušková, J. O. Novotný, M. 
Novotný, M. Rutte, B. Vlček aj. C. přinášela ta
ké hojně překladů z cizích literatur, zejména 
ze soudobé literatury francouzské, ruské, ital
ské aj.: A. Achmatovová, L. Andrejev, G. Apo- 
llinaire, R. Arcos, A. Blok, A. Breton (První 
manifest surrealismu), F. Carco, J. Cocteau, G. 
Duhamel, L. Durtain, I. Erenburg, M. Gorkij, 
G. K. Chesterton, S. Jesenin, F. Kafka, L. Leo- 
nov, V. Majakovskij, O. E. Mandelštam, G. Pa
pini, Ch.-L. Philippe, B. Pilňak, L. Pirandello, E. 
Pound, M. Proust, A. Remizov, J. Romains, G. 
Ungaretti, V. Veresajev, Ch. Vildrac, W. B. 
Yeats aj. — Číslo 6 roč. 6 bylo věnováno ital
ské tvorbě, zvi. futuristické, dvojčíslo 29—30 
roč. 6 soudobé ruské literatuře, dvojčíslo 
27—28 roč. 8 soudobému francouzskému umě
ní.

zt

František Cetechovský
* 15. 10. 1881 Cetechovice u Kroměříže
† 13. 8. 1957 Brno

Básník; autor odborných prací z oboru finančnictví 
a národohospodářství.

VI. jm. F. Zeman (podepisoval se též F. Z. Ce
techovský). Po maturitě na gymnáziu v Kro
měříži (1901) studoval práva ve Vídni (dokto
rát práv 1907). Zároveň od 1902 pracoval 
v poštovní spořitelně ve Vídni, od 1909 na 
poštovním ředitelství v Zadaru (Dalmácie), 
v téže instituci krátce 1914 ve Vídni a pak 
v Brně (1914 —18). Po vzniku Čs. republiky za
ložil Poštovní spořitelnu v Praze a stal se je
jím prvním ředitelem (1918—19), poté působil 
opět v Brně jako vrchní poštovní rada, od 
1928 jako mimořádný, od 1931 jako řádný 
profesor národního hospodářství, finanční vě
dy a statistiky na Vysokém učení technickém.
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1925 vykonal studijní cestu do Holandska 
a Belgie. Do důchodu odešel 1951; pohřben 
byl v Brně.

Svou nerozsáhlou básnickou i prozaickou 
činností zůstal C. těsně spjat s prostředím čes
ké vídeňské menšiny; zde se stal populární 
tendenčními verši, jimiž vyjadřoval tíživý so
ciální a národnostní úděl svých krajanů.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Fr. Antaz; f. z. c., F. Z. C., 
fzc. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach Akademického 
spolku ve Vídni (1909); Čes. Vídeň (zvi. 1907—09); 
Dunaj. Menšinový kalendář Hospodářské jednoty 
čs. zemědělců na rok 1923; Ročenka Vídeňské mati
ce (1912); Vídeňský deník (zvi. 1907 — 09); — mimo
to odb. časopisy Parlament, Časopis pro právní 
a státní vědu, Věstník Čs. akademie zemědělské aj. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Tvrdou cestou (BB, Vídeň 1905); 
Pohádka zvadlých květů (BB, Vídeň 1906). — Ostat
ní práce: O šeku, hlavně poštovním (1919); Peníze 
a placení bez hotových ve světle moderních teorií 
peněžních (1920); Bludy v teoriích peněz (1921); Ny
nější krize hospodářská (1921); Kvantitní teorie pe
něz, její dogmatický vývoj a kritika (1923); Lidový 
úvod do nejdůležitějších časových otázek národo- 
hospodářských<(1926); Jak čisti hospodářskou část 
časopisu (1929); Hospodářská politika Belgie (1930); 
Úvod do národního hospodářství, finanční vědy 
a statistiky (1930) aj. ■

LITERATURA: V. O. (Otmar): ref. Pohádka 
zvadlých květů, Lid. revue mor. slez. 1905; R (V. Čer
vinka): Vídeňská matice..., Zlatá Praha 1912; M. 
Hýsek: Mladá literatura české Vídně, Ročenka Ví
deňské matice za r. 1913; F. Váhala in Dunaj. Menši
nový kalendář... na r. 1923.

et

Jan Bohumil Ceyp z Peclinovce
* 8.12.1835 Lipka (Horní Bradlo-L.) u Chrudi
mi
† 23. 8. 1879 Praha

N mládí básník a prozaik, především autor balad 
přimykajících se k doznívající vlně romantické ver
šované epiky.

Pocházel ze starého východočeského rytířské
ho rodu, 1.—5. třídu gymnázia navštěvoval 

v Německém (Havlíčkově) Brodě (1846—51), 
další třídy v Praze. Po maturitě (1854) studoval 
na pražské lékařské fakultě, promoval na jaře 
1861. Působil jako lékař v pražské Všeobecné 
nemocnici v oddělení pro nemoci vnitřní a oč
ní, od 1866 jako sekundář (psychiatr) v Ústavu 
pro choromyslné v Praze-Kateřinkách. 1879 
krátce před svou smrtí (byl raněn mrtvicí) se 
zde stal primářem. Pohřben byl na Olšanských 
hřbitovech.

C. z P. zanechal jen jedinou sbírku, Zvuky 
večerní (z 50. let); v podtitulu ji označil jako 
cyklus balad, na baladické osnově je však za
ložena jen část básní, i když si i ostatní ucho
vávají vnější znaky baladičnosti (zejm. eliptič- 
nost v popisu prostředí a v ději nebo elegické 
či tragické vyznění příběhů). Úvodní situace 
a epické motivy (nevlídný zimní večer na ven
kovském hospodářství, příchod starého harfe- 
níka a počátek jeho zpěvu o tom, „co se dálo 
během času“) navozují folklórní stylizaci vy
právěných příběhů; tomu odpovídá i časté vy
užití národních pověstí. Látkově obemykají 
příběhy takřka celý svět: epizody z bojů ve 
Španělsku a v Peru, z válek Angličanů (Ri
chard Lví srdce), Poláků s Turky, příhody 
z české minulosti (Friedrich Falcký, pomsta na 
vrazích Jana Želivského) aj. Tyto historické 
příběhy často vybočují z rámcového baladic
kého zaměření sbírky, které se naopak uplat
ňuje u látek z českých národních pověstí. Na 
rozdíl od Erbena (jehož balady vyšly knižně 
takřka v téže době) přejímá C. z P. tradiční lát
ky bez výraznějšího umělecky stylizačního 
úsilí a bez snahy začlenit příběhy do vyšších 
mravních řádů: místo osudovosti viny a trestu 
zaujímá romantická, tajemná, někdy i nadpři
rozená náhoda. (Výjimku tvoří pověst Krkavci 
— o dětech proměněných matčinou kletbou 
v krkavce —, která v své době autora jako ba- 
ladika proslavila nejvíce.) Některé básně sbír
ky přeložil A. Waldau do němčiny. C. z P. je 
i autorem menších, krajně romantických, pro
zaicky zpracovaných příběhů ze šlechtického 
prostředí a historické tragédie Děpoldicové, 
která zůstala v rukopise; časopisecky uveřejnil 
několik překladů polské lyriky.

ŠIFRA: C. z P. (Světozor). I PŘÍSPĚVKY in: Be- 
sedník (1862); Časopis lékařů českých (od 1863); Lu
mír (od 1855; od 1874 jen lékařské stati); Obrazy ži
vota (1859); Osvěta (od 1874, jen lékařské stati); 
Poutník od Otavy (1858); Světozor (od 1867); Zlaté
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klasy (Písek, 1856); — posmrtně: Budečská zahrada 
(1887). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Zvuky večerní (BB 
1856). ■ REDIGOVAL: Časopis lékařů českých 
(1864 —77, s J. Podlipským a B. Eiseltem). ■

LITERATURA: ■ nekrology: an., NL 24. 8. 1879; 
an., Lumír 1879; an., Světozor 1879; J. J. Toužimský, 
Květy 1879; K. Chudoba, Osvěta 1879; an., Čas. lé
kařů českých 1879; J. Neruda, NL 28. 8.1879 → Lite
ratura 3 (1966) ■; an., in Dvě stě let gymnázia v Ně
meckém Brodě 1735-1935 (1935); L. Nezdařil in 
Německé překlady české poezie (1982).

zp

Izaiáš Cibulka
* před 1550 Bystřice (B. nad Pernštejnem)
† 25. 8. 1582 Kralice

Bratrský teolog a překladatel, autor duchovních pís
ní.

Byl žákem J. Blahoslava v Ml. Boleslavi, kde 
nabyl počátkem 60. let základů teologického 
vzdělání. Po ’1562 studoval na univerzitě ve 
Wittenbergu (tehdy patrně začal používat i lat. 
jména Caepola), odkud se 1565 vrátil, stal se 
jáhnem (ve Strážnici 1568) a působil v Blaho- 
slavově blízkosti v Ivančicích. Odtud jej Bla
hoslav vyslal v létě 1571 do Wittenbergu, aby 
zde obstaral lat. překlad bratrské konfese 
v Červenkově novém zpracování (z 1561, přel, 
do němčiny P. Herbertem 1564), který by na
hradil nevyhovující starší překlad B. Sobka 
z Kornic z 1538. Pro pořízení překladu se C. 
podařilo získat mladého profesora wittenber- 
ské univerzity E. Růdingera (později učitele na 
bratrské škole v Kralicích), sám mu pomáhal 
zejména při tlumočení českého originálu kon
fese. Ukázky z nového překladu přivezl C. 
v říjnu 1571 do Ivančic, kde je Blahoslav ještě 
schválil. 1572 byl C. ordinován na kněžství 
a znovu vyslán do Wittenbergu, odkud se vrá
til s hotovým překladem konfese. Po jeho 
kladném posouzení odebral se ještě koncem 
roku do Wittenbergu potřetí, aby získal pí
semné schválení konfese autoritou univerzity 
a opatřil tisk, což se mu v průběhu prvních 
měsíců 1573 podařilo. 1574 byl ustanoven 

správcem sboru v Kralicích, 1575 se podílel na 
jednání o Českou konfesi (společné vyznání 
víry českých nekatolíků).

1577 byl C. na holešovské synodě povolán 
do Úzké rady, aby po zemřelém O. Štefanovi 
vedl práci na bratrském překladu a výkladu 
bible. Od jara 1578 se tato práce soustřeďova
la přímo v Kralicích, kam přesídlil z Ivančic 
celý tým překladatelů a exegetů a kam byla 
přenesena i bratrská tiskárna. C. byla svěřena 
i péče o tisk díla, který byl zahájen již 1579. 
Do čtyř let po tom, co se překladu bible ujal, 
podařilo se vydat v dokonalé typografické 
úpravě první 3 díly bible (1579,1580,1582), ale 
ukončení tisku zbývajících 3 dílů se C. již ne
dočkal. Kromě bible účastnil se po Blahosla- 
vově smrti pravděpodobně i vydávání bratrs
kých kancionálů (1572, 1576, 1581); duchovní 
písně též sám skládal.

KNIŽNĚ: Ach jižť se smrt přibližuje (píseň), in Písně 
duchovní evanjelistské (1576). I REDIGOVAL: Biblí 
česká (Bible kralická šestidílná, 1577—82); pravděpo
dobně Písně duchovní evanjelistské (od 1571). ■

LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); J. Bi
dlo: O konfesi bratrské z r. 1573, Sborník prací his
torických (J. Gollovi, 1906); A. Škarka: Neznámí 
skladatelé bratrských písní, LF 1936; R. Říčan in Dě
jiny jednoty bratrské (1957).

eP

Josef Cibulka
* 17. 5. 1796 Praha
† 27. 8. 1845 Divišovu Vlašimi

Básník a prozaik, autor drobné humoristické litera
tury, kazatel.

Vysvěcen na kněze byl 12. 8. 1818, od 1823 pů
sobil jako děkan v Divišově; tam založil vika- 
riátní knihovnu.

Veršem i prózou psal do časopisů nenároč
nou humoristickou literaturu (deklamovánka, 
epigram, žertovné přání, dopis).

PSEUDONYMY: Aklubic, Josef Aklubic. ■ PŘÍ
SPĚVKY zn.Čes. včela (od 1839). ■ KNIŽNĚ. Ná-
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boženská literatura: Kázaní na den radostného pro
hlášení obnoveného půlnočního vánočního jitřní 
(1827); Řeč duchovní držaná v chrámu Páně svátého 
Jakuba Většího, apoštola, dne 26. června 1836 (1836).

mo

Bohumil Janda Cidlinský viz Bohumil
Janda Cidlinský

František Cimler
* 1. 5. 1895 Žirovniceu Pelhřimova
† 23. 5. 1956 Praha

Autor lidových her s venkovskou a vlasteneckou te
matikou a oblíbených příruček pro divadelní ochot
níky.

Nejstarší z desíti dětí průvodčího vlaků; studo
val na reálce v Táboře; hned po maturitě 
(1914) narukoval na ruskou frontu, kde byl 
brzy zajat. Po Říjnové revoluci zůstal v Kyje
vě a Charkově v různých zaměstnáních (ku
chař, úředník); doma byl pokládán za padlého. 
1919 se vrátil do Tábora, krátce tam učil na 
obchodní škole ruštinu a intenzívně spolupra
coval s divadelními ochotníky. Do 1932 půso
bil jako profesionální herec a režisér u kočují
cích divadelních společností (R. Lince, V. Vrby, 
O. Štětky, H. Kleina, Č. Melíška, O. Sedláčko
vé, J. Burdy aj.), 1932—49 byl redaktorem di
vadelních sbírek v nakladatelství A. Neuberta 
v Praze, 1949 —55 redaktorem nakladatelství 
Práce. Dcerou F. C. je divadelní historička 
Ljubov Klosová (nar. 1929).

C. literární činnost vyplynula z jeho divadel
ní praxe mezi ochotníky a u kočujících společ
ností. Pro potřeby táborských ochotníků pře
kládal už po svém návratu z Ruska hry A. P. 
Čechova a M. Gorkého (např. Výletníky). 

Vlastní hry začal psát za své kočovné éry, 
knižně je však vydával až za svého působení 
v Neubeřtově nakladatelství: jsou určeny pře
devším ochotníkům a pro malá, primitivně vy
bavená jeviště, často i pro divadla v přírodě. 
Tímto zaměřením je ovlivněna jejich podoba 
po stránce obsahové i formálně technické: za
chovávají většinou jednotu místa, obsahují he
recky vděčné, přitom však psychologicky jed
noduché role, řídí se požadavkem výchovného 
působení divadla, ale usilují i o zábavnost dra
matických zápletek. Navazují na tradiční typ 
šamberkovské frašky (Dvojník pana Dibelky) 
nebo na nenáročnou veselohru z venkovského 
prostředí končící happy endem (Vesnička pod 
lipami, Tvrdé české palice) s běžnými komedi
álními postavami a situacemi (zamilovaný pá
rek mladých, tvrdohlaví rodiče, rázné komické 
staré, klepny, několik komických nápadníků 
ucházejících se o jednu dívku atd.). Koncem 
30. let napsal C. několik vlastenecky tenden
čních her {Selská bouře, Kamarádi od Zboro- 
va aj.), určených k oslavám státních svátků 
a památných výročí republiky. Jeho práce byly 
rozšířeny v repertoáru ochotníků a venkov
ských divadelních společností a měly zde vět
šinou i své premiéry (jen některé uvedlo např. 
pražské divadlo Akropolis); o jejich oblibě 
svědčí řada reedic i zfilmování jedné z nich, 
Bártovy pomsty (s tit. Boží soud, 1938). C byl 
i autorem několika úspěšných dramatizací po
pulárních knih (Kříž u potoka, Srdce, romány 
Popelky Biliánové) a úprav her Šamberkových 
a Stroupežnického. Ve své době byly vyhledá
vány jeho praktické příručky pro divadelní 
ochotníky, usilující o zvýšení kulturních náro
ků na amatérská představení.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jiří Hora; C., -er, F. C., -r. I 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o divadle: Na lavici obža
lovaných (D 1933, i prem.); Statek našeho Franty (D 
1933, podtitul Děti jednoho táty); Zařízení, opravy 
a dekorování ochotnických jevišť (příručka, 1934, 
rozšiř, vyd. 1946); Ochotnický režisér a herec (pří
ručka, 1934, rozšiř, vyd. 1946); Slepý ženich (D 1934, 
podtitul Pro ztracený grunt); Žebrota má zlaté dno 
(D 1934); Rozmysli si, Mařenko (D 1934, podtitul 
Kmotr Smodrcha); Dvojník pana Dibelky (D 1935); 
Bártova pomsta (D 1936, pseud. Jiří Hora); Vesnička 
pod lipami (D 1936, pseud. Jiří Hora); Moje barva 
červená a bílá (D 1937, pseud. Jiří Hora); Selská 
bouře (D 1938); Kamarádi od Zborova (D 1938, s J. 
Máchou); Děti zachránily vlast (D 1938, s J. Má
chou); U tří nemluvňat (D 1939); Tvrdé české palice
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(D 1940); Myslivecká latina (D 1940, pseud. Jiří Ho
ra). — Dramatizace: Popelka Biliánová: Matka 
Kráčmerka (1931, i prem., podtitul Do panského sta
vu) + Paní Katynka z vaječného trhu (1932, prem. 
1933) + Pod selský krov (1932); E. de Amicis: Srdce 
(1933); K. Světlá: Kříž u potoka (1935, přeprac. vyd. 
1942); M. Radoměrská: Krb bez ohně (1937). — 
Úpravy her: K. Andres: Kariéra matky Lízalky 
(1936); L. Stroupežnický: Naši furianti (1945) + 
Václav Hrobčický z Hrobčic (1945); F. F. Samberk: 
Josef Kajetán Tyl (1945) + Karel Havlíček Borov
ský (1948). ■ REDIGOVAL knižnice: Nová scéna 
(1935—46), Ochotnická scéna (1935—37), Naše scé
na (1936—48), Dětská scéna (1936—38). ■

LITERATURA: ■ ref. Ochotnický režisér a herec: 
kd (E. Konrád), NO 22. 3. 1934; J. Tráger, PL 21. 4. 
1934 ■.

II

Vojtěch Cinybulk
* 10. 8. 1915 Praha

Autor loutkových her, pohádek, veršů a próz pro 
děti; grafik, ilustrátor, afišista a loutkový výtvarník.

Mládí prožil na Malé Straně. K loutkářství ho 
přivedl otec, který hrál loutkové divadlo v ma
lostranském Sokole, vliv na něho měl také spi
sovatel B. Schweigstill, který byl jeho učitelem 
na obecné škole. Po maturitě na reálce v Du
šní ulici (1933) studoval C. 1933—34 na Stát, 
pedag. akademii v Praze. 1934—35 hospitoval 
zdarma ve škole na Karlově, kde byl ředitelem 
opět B. Schweigstill. Ten ho získal pro práci 
v dětských časopisech, které redigoval. Od 
1935 učil C. na menšinových školách na Bílin- 
sku (1935—36 v Kozlech, 1936—38 v Hosto- 
micích), od jara 1938 v Praze. 1943 byl totálně 
nasazen, získal výuční list zámečníka, ale pra
coval jako tovární grafik. Po osvobození začal 
znovu učit a zároveň (1945—47) navštěvoval 
soukromou výtvarnou školu J. Švába Officina 
Pragensis a kurs v Ústavu malby na pedag. fa
kultě UK u profesorů M. Salcmana a C. Boudy. 
V září 1952 nastoupil na nově zřízenou lout- 
kářskou katedru AMU (docentem od 1953). 
Od 1955 žije jako samostatný výtvarník a na 
AMU přednáší externě výtvarnou výchovu 

(především výpravu a kostým). Od sklonku 
okupace spolupracoval C. se skupinou J. Malí- 
ka Puls, od založení Ústředního loutkového 
divadla (1950) je jeho externím výtvarníkem. 
Pracuje také pro divadlo Sluníčko, Divadlo 
Spejbla a Hurvínka a pro Vesnické divadlo 
(maňásci i soubor), navrhuje rovněž výpravy 
pro amatérská loutková divadla, působí jako 
lektor a organizátor, přednáší na loutkářských 
soustředěních, úzce spolupracuje s loutkářský- 
mi časopisy (hl. Loutková scéna, Čs. loutkář) 
a časopisy pro děti (hl. Sedmihlásek, Plamen 
mládí, Ohníček).

C. je autorem řady loutkových pohádko
vých a satirických her pro děti i dospělé, 
z nichž se většina stala součástí kmenového 
repertoáru loutkových scén profesionálních 
i amatérských, a několika pohádkových knih, 
které sám ilustroval. Zkušenosti vlastní učitel
ské a loutkářské praxe mu umožňují respekto
vat jak vnímací možnosti malých diváků i čte
nářů, tak výrazové možnosti loutek. Ušlechti
lou výchovnou tendenci podávají jeho práce 
bez moralizování, vyznačují se smyslem pro 
humor, grotesku i sentiment, bohatou fabulací 
i péčí o jazyk, jímž se C. zabývá rovněž teore
ticky. Publikuje v odborných loutkářských ča
sopisech, píše předmluvy a scénické poznám
ky k loutkovým hrám; v časopisech pro děti 
publikuje kromě scének též drobné prózy 
a verše. Napsal řadu rozhlasových her, pořadů 
pro školský rozhlas a pohádek Na dobrou 
noc.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: C. Marek, K. Bouček (hl. 
v dětských časopisech); C. ■ PŘÍSPĚVKY in: Brou
ček (od 1945); Čs. loutkář (od 1951); Klas (od 1941); 
Lid. noviny (od 1941); sb. Loutkové hříčky pro nej- 
menší (1957); Loutková scéna (od 1945); Malý čte
nář (od 1938); Mladý svět (od 1941); Ohníček (od 
1950); Plamen mládí (od 1949); Sedmihlásek (od 
1945); Srdíčko (od 1935); Studánka (od 1947); Vlaš- 
ťovička(od 1945). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kašpárkovo 
čarování (D pro ml., 1941); Před oponou (DD pro 
ml., b. d., 1941); Kašpárkův hlídací ústav (D pro ml., 
1942); Pohádky z Prahy (1942); Kašpárkův drak Pu- 
divítr (D pro ml., 1943); Kašpárek v šatlavě (D pro 
ml., 1943); Malému obecenstvu (DD pro ml., 1943); 
Strašidlo s kozou (D pro ml., 1946); Zlý dědek Piku- 
liš (D pro ml., b. d., 1946); Huňáčova výplata (B pro 
ml., b. d., 1946); Kohoutek jde do světa (B pro ml., b. 
d., 1947); O pyšné base (D pro ml., 1947); Čtyřlístek 
veselých jednoaktovek pro loutky nebo maňásky 
(1947); Ostrov splněných přání (D pro ml., 1948); 
Dvacet pohádek (1948); U Pohádky na výměnku
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Cinybulk

(pohádky, 1948); Návštěva v Kocourkově (D pro 
ml., 1949, prem. 1947); O podivné skříni (D pro ml., 
1950); Hračky na cestách (D pro ml., 1953); Kaimo- 
vo dobrodružství (D pro ml., 1954); Zmoudření šev
če Fanfrnocha (D pro ml., 1955, prem. 1953); Písnič
ky s maňásky (DD pro ml., 1957, s hudbou O. Rö- 
dla); Kocour Pětivousek (D pro ml., 1959); Tři ma
ňáskové grotesky (1959); Loutkové pantomimy 
(1960); Sršán táhne do boje (D pro ml., 1960); Estrá
da šaška Juchajdy (D pro ml., 1961); Sněhuláčí nok- 
turno (D pro ml., 1961); Čert a Káča (omalovánky, 
1963); Americké obrázky (DD 1964, dramatizace 
povídek O. Henryho); Pohádka o bídě v tabatěrce 
(D pro ml., 1964 podle S. Maršaka); Povídánky (po
hádky, 1971); Paraván (DD pro ml., 1975); Jirka 
s kozou (D pro ml., 1976). ■ USPOŘÁDAL: Paravá- 
nek 2 (sb. loutkových her, 1977). ■

LITERATURA: K. P. (Polák): ref. U Pohádky na 
výměnku, Štěpnice 1948/49; ■ ref. Ostrov splněných 
přání: T.: Další divadelní pořady 19. Jiráskova Hro
nova, Lid. demokracie 20. 8. 1949; A. M. Brousil, Ze- 
měd. noviny 25. 8. 1949; J. Pírko, J. Siegl: 9. Tylova 
Kutná Hora, Krásné město 1949 ■; E. Kolár in V. 
C.: Zmoudření ševče Fanfrnocha (1955); M. Česal: 
Zkoušky před diváky (ref. Kaimovo dobrodružství), 
Čs. loutkář 1956; E. Kolár: Černoušek Kaima v Os
travě, Čs. loutkář 1956; F. Tvrdík: ref. Hračky na 
cestách, Čs. loutkář 1956; OZ (O. Zukal): ref. Ostrov 
splněných přání, Komenský 1959; J. Halík: Návště
vou u V. C., Čs. loutkář 1961; (zh) (Z. Hartman): Dvě 
setkání s loutkami (ref. Ostrov splněných přání), 
Rovnost 18. 4. 1961; J. Jaroš: Představení výtvarníků 
a herců (ref. Hračky na cestách), Čs. loutkář 1961; E. 
Kolár: Ve třech loutkových divadlech (ref. Kaimovo 
dobrodružství), Div. noviny 1961, č. 8; J. Jaroš: Těž
kosti s bitvami na jevišti (ref. Sršán táhne do boje), 
Čs. loutkář 1962; J. Malík: C — s jubilejním indexem 
1915-1965, Čs. loutkář 1965; V. Havlík: Dobrý člo
věk ještě žije (k 60. nar.), Čs. loutkář 1975; (DV): 
Chrudimské profily V. C., Čs. loutkář 1976.

sm

Josef Cipr
* 16. 2. 1881 Dolní Kounice u Brna
† 27. 10. 1956 Brno

Básník — především satirik — a autor drobných 
próz.

Studoval na brněnské reálce (mat. 1901), pak 

začal pracovat jako železniční úředník ve Fe- 
lixdorfu u Vídně. Odtud byl přeložen do Vídně, 
kde se stýkal s českými literáty a menšinovými 
pracovníky, z nichž největší vliv na něho měl J. 
S. Machar. Po převratu (1918) přesídlil do Br
na, kde pracoval opět ve svém oboru, posléze 
v hodnosti vrchního inspektora stát. drah.

C. psal intimní poezii reflexívního ladění 
a poezii satirickou; v ní tepal společenské 
a mravní zlořády své doby, a to buď epigra- 
maticky adresně, nebo častěji nepřímo, for
mou veršovaných pohádek, balad se satiric
kým ostřím atp. Jako prozaik je autorem drob
ných lyrizujících obrázků z moravského ven
kova i z Vídně, opět se zaměřením společen- 
sko-etickým. Epigramy uveřejňoval v tisku 
ještě po druhé světové válce, ostatní jeho prá
ce od konce 30. let zůstaly v rukopise. V bá
snických knihách jsou obsaženy i jednotlivé 
překlady z W. Busche, H. Heina, G. E. Lessin- 
ga, F. Grillparzera, F. Logaua, A. G. Kástnera 
a jiných německy píšících básníků.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Ivan Hrozný (epigramy po 
2. svět.^ válce); „ip“ (Cestovní zpravodaj ČSD). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času; Cesta; Cestovní 
zpravodaj ČSD; Dělnické listy; 20. věk (Brno-Žide- 
nice); Kolo; Lid. noviny (od 1919); Moderní revue; 
Morava (Brno); Niva (od 1921); Pískle v trní; Ročen
ka Vídeňské matice; Svob. slovo; Vídeňský deník. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Hlavy a hlavičky (PP 1911); 
Chladnoucí země (BB 1918); Plechoví rytíři (BB 
1918); Jsemť já z kraje muzikantů (BB 1924); Ven
kovská pošta (BB 1929); Kamarádi (BB pro ml., 
1929); Po zákonu srdce (PP 1933); Skopolamin (BB 
1934); Vinobraní (BB 1948, s J. Marchou, V. Kanto
rem a S. Kovandou). ■ REDIGOVAL časopisy: Ko
lo (1930—34; 1930 s J. Staňkem, pak s A. Veselým), 
Cestovní zpravodaj ČSD (propag. čas. ředitelství 
stát, drah v Brně a Olomouci, 1937—39). ■

LITERATURA: A. Veselý: ref. Hlavy a hlavičky, 
Čes. revue 1911/12; ■ ref. Chladnoucí země: J. Fol- 
precht, Čes. revue 1918/19; B. Polán, Nové Čechy 
1919/20 ■; J. K. Pojezdný: Dopis z Vídně, LidN 8. 5. 
1919; ■ ref. Jsemť já z kraje muzikantů: A. N. (No
vák), LidN 10. 5. 1924; an., NO 2. 7. 1924 ■;■ ref. 
Venkovská pošta: A. N. (Novák), LidN 2. 11. 1929; 
Kp. (J. Knap), Venkov 11. 10. 1929; V. Z. (Závada), 
Rozpravy Aventina 1929/30 ■; V. F. S. (Suk): ref. 
Kamarádi, Střední škola 1929/30; A. V.: Lyrik, sati
rik a novelista J. C., Lit. rozhledy 1930/31, s. 190; ■ 
ref. Po zákonu srdce: A. N. (Novák), LidN 31. 8. 
1933; J. V. S. (Sedlák), Venkov 17. 6. 1933 ■; A. N. 
(Novák): ref. Skopolamin, LidN 17. 12. 1934; B. S. 
(Slavík): Šedesátka J. C., LidN 16. 2. 1941.
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Císařová-Kolářová

Josef Císař viz Petr Denk

Anna Císařová-Kolářová
* 22. 6. 1887 Tábor
† 2. 9. 1963 Praha

Literární a kulturní historička, editorka, autorka 
knihovědných prací.

Dcera historika a heraldika Martina Koláře 
(1836—1898). Po obecné a měšťanské škole 
studovala od 1903 na dívčím gymnáziu Miner
va v Praze (mat. 1908), od 1908 dějepis a ze
měpis na filoz. fakultě v Praze (1912 studia za
končila zkouškou učitelské způsobilosti pro 
střední školy); byla jednou z prvních žen, které 
u nás absolvovaly vysokou školu. 1920—39 
a 1945—52 působila v pražské Univerzitní 
knihovně, kde spolupracovala na Bibliografic
kém katalogu Republiky československé, Kni
hopisu českých a slovenských tisků od doby 
nejstarší až do konce 18. století (od 1926) a za
počaté Bibliografii československých tisků od 
r. 1801 do r. 1850. Své znalosti uplatňovala 
i při knižních aukcích a získala knihovně 
množství vzácných starých tisků. Za druhé 
světové války, kdy musela dočasně opustit 
knihovnu, se věnovala především práci ediční; 
po návratu do Univerzitní knihovny až do od
chodu do důchodu vedla oddělení katalogiza
ce. Pracovala také jako lektorka teolog, evan
gelické fakulty, byla publicisticky i přednáško
vě činná v ženském hnutí.

Odborná práce C.-K. spočívala v bádání his
torickém, ve studiích o vývoji českého a světo
vého knihtisku a v činnosti editorské. Všude tu 
dominoval zájem o českou reformaci a přede
vším o historii a osudy českých bratří, zvláštní 
pozornost věnovala úloze ženy v reformačním 
hnutí.

ŠIFRY: AC, ac. ■ PŘÍSPĚVKY in: Bibliofil (od 
1936); Brázda (od 1926); Časopis českosl. knihovní
ků (od 1922); Časopis čes. knihovníků (od 1944); Čes. 
kultura (od 1931); Čes. bibliofil (od 1936); Eva (od 

1939); Jednota bratrská (od 1942); Jihočes. sborník 
historický (od 1934); Kalendář českobratrský (od 
1942); Kalendář paní a dívek (od 1942—43); Kalich 
(od 1942); Knihovna (od 1946); Kostnické jiskry (od 
1939); Křesťanská revue; Lid. noviny (od 1939); Nár. 
listy (od 1933); Nár. osvobození (od 1946); Pedago
gika (od 1953); Prager Presse (od 1930); Rakovnické 
noviny (od 1940); Reformační sborník (od 1937); 
Ročenka čs. knihtiskařů (od 1934); Slavische Rund
schau (1940); Slovanská knihověda (od 1935); Slo
venská literatúra (od 1955); Typogjafia (od 1938); 
Vlasta; Žena a domov (od 1944); Ženské listy (od 
1914); Ženský svět (od 1924). ■ KNIŽNĚ. Původní 
práce: Žena v hnutí husitském (1915); Vzrůst čs. 
knižních pokladů v Národní a univerzitní knihovně 
v Praze za ředitelství dr. Jana Emlera (1937); Evan
gelické matky (1941); Žena v jednotě bratrské 
(1942); Komenský a Masaryk (1947); Posluchačky 
v kapli Betlémské (1947). — Překlad:]. Hus: Betlém
ské poselství (výbor, 2 sv., 1947). ■ USPOŘÁDALA 
A VYDALA: B. Auštěcká: Jan Želivský jako politik 
(1925); J. Hus: O poznání cesty pravé k spasení čili 
Dcerka (1927); Památce Anny Smíškové (1936, s L. 
Scholzovou); Život Mistra Jana Husi. Podle sepsání 
pražského kazatele z let 1611 — 19 (1940); Mravy 
ctnostné mládeži potřebné. Bratrské mravouky Jiří
ho Streyce, Adama Šturma z Hranic a Matouše Ko
nečného (1940); Listy dvou Janů (korespondence J. 
Husa a J. Žižky, 1949, s J. Daňhelkou); M. Lupáč: 
Hádání o kompaktátech (1953). ■

BIBLIOGRÁFIE: in P. Hamanová: Jubileum 
A.C.-K, Knihovna 1947. 1LITERATURA: V. Brt- 
ník: ref. J. Hus: O poznání cesty pravé k spasení čili 
Dcerka, Venkov 1.12.1927; F. M. B. (Bartoš): ref. Ži
vot M. J. Husi, Jihočes. sb. historický 1940, s. 132; kp. 
(K. Polák): ref. Život M. J. Husi, Nár. práce 23. 8. 
1940 4- ref. Mravy ctnostné mládeži potřebné, Nár. 
práce 21. 1. 1941; P. Hamanová: Jubileum A. C.-K, 
Knihovna 1947; J. B. Čapek: Jubileum sestry C.-K, 
Jednota bratrská 1957, s. 86; M. L. Černá: K jubileu 
A. C.-K, Ročenka Univerzitní knihovny 1957 (1958); 
A. Molnár: Nad dílem A. C.-K, Kostnické jiskry 
1963, č. 30; M. Plecháč: První bratrská historička, 
Jednota bratrská 1963.
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Císler

Josef Císler
* 15. 1. 1870 Trhanovu Domažlic
† 13. 6. 1948 Praha

V

Dramatik a prozaik; autor odborných lékařských 
prací z oboru rinologie a laryngologie.

Narodil se v rodině potomků belgických cize- 
lérů, kteří se usadili na chodském laminger- 
ském panství Absolvoval gymnázium v Do
mažlicích (mat 1890) a lékařskou fakultu 
v Praze (1896). Po doktorátu se ještě speciali
zoval na ušních klinikách v Praze a Berlíně, lé
kařskou praxi začal provozovat 1898 (1905 
podnikl studijní cestu po německých a zápa
doevropských klinikách). Na pražské univerzi
tě se habilitoval 1906, řádným profesorem ne
mocí nosu, hltanu a hrtanu byl jmenován 1927. 
Řídil laryngo-rinootologický ústav až do 1938, 
kdy byl za druhé republiky v souvislosti se 
zrušením ústavu penzionován; působil též 
dlouho jako divadelní lékař. Po celý život byl 
zaníceným divadelníkem, sám režíroval před
stavení pořádaná ve vlastní rodině, ve spisova
telském spolku Máj se podílel zejména na ří
zení divadelní agendy; čas byl i předsedou 
Společnosti J. Vrchlického. Pohřben byl na Ol
šanských hřbitovech v Praze.

Svou prózu i dramatiku situoval C. takřka 
bez výjimky do svého rodného kraje (Chod
sko, Šumava), rodácký patriotismus považoval 
vůbec za jednu z nejvyšších hodnot. Jeho prá
ce, z nichž divadelní hry předčí prózu, se stylo
vě přidružují k realistickým tendencím posled
ní čtvrtiny 19. století. V dramatu začal sociálně 
kritickými hrami z prostředí šumavského lidu, 
později převládly veselohry, jejichž situační 
komika je založena na záměně postav. V pró
ze spřádal zpočátku ještě romantické děje při 
realistické kresbě detailu, pak psal převážně 
žánrově realistické obrázky s výraznými typy 
odpozorovanými ze skutečnosti. Vcelku jde 
o mravoličnou literaturu, která prostřednic
tvím příběhu kárá záporné lidské vlastnosti 
(zvláště egoismus, hamižnost a zpanštělost) 
a vyzvědá práci jakožto základ skutečně 
mravného života; zvláštní kritice podroboval 
C. dekadentní životní styl, a to jak u jednotliv
ců, tak u domácí šlechty jakožto třídy. Morální 
klady C. rád ztělesňoval ideálními postavami, 
při řešení konfliktů dával přednost smírnému 
rozuzlení.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Mir. Kmenský (v Prvních 
vzletech); J. C. ■ PŘÍSPĚVKY in: Hlas národa (od 
1902); Lid. revue; Máj (od 1902); Nár. listy; Nár. po
litika; Pramen (od 1920); První vzlety (hektografo- 
vaný časopis, 1887, Domažlice); Topičův sborník (od 
1918); Zlatá Praha (od 1901); Zvon (od 1920). Dále 
příspěvky v četných odb. časopisech lékařských. ■ 
KNIŽNÉ. Beletrie: Dřevorubci (D 1900, prem. 1898); 
Dvojí život (R 1902); Na šenavské pile (D 1904, 
prem. 1903); Aeronautka. Stříbrná svatba (DD 1911, 
prem. Aeronautky 1911); Vojáci, vojáci! (D b. d., 
1912, i prem.); Ošetřovatelka (D b. d., 1912, přeprac. 
verze hry Aeronautka); Na haltravské stoupě a jiné 
vážné i žertovné kresby a črty z Podčerchoví (1912); 
Soucit. Na staré poště (DD 1913, obojí i prem.); Ře
ditel panství (D b. d., 1916, i prem.); Aj, ty svátý Vav- 
řinečku...! (R 1920); Vesničtí rebelanti (D 1922, 
i prem.); Baldachýnové kvarteto a jiná próza (1927). 
— Ostatní práce: Od 1899 četné lékařské publikace. 
■

LITERATURA: -ech (V. Stech): ref. Na šenavské 
pile, Máj 1904; -il.: Podčerchovské figurky, LidN 20. 
4. 1913; O. Fischer: Repertoární poznámky, Čes. re
vue 1915, 1916; jv. (J. Vodák): Původní drama s teo
retickými osobami (ref. Ředitel panství), LidN 4. 6. 
1916; J. H. (Hora): Nové prózy 1, PL 11. 4. 1920; vz. 
(V. Zima): ref. Baldachýnové kvarteto a jiná próza, 
Zvon 1926/27; -btk. (V. Brtník): Dvě jubilea, Zvon 
1929/30 + K sedmdesátinám J. C., Zvon 1939/40; F. 
Ninger: K sedmdesátce prof. dr. J. C., LidN 14. 1. 
1940; P: MUDr. J. C., Časopis lékařů českých 1948.

jo

Claretus de Solencia viz Klaret

Petr Codicillus z Tulechova
* 24. 2. 1533 Sedlčany
† 29. 10. 1589 Praha

Humanistický básník, pedagog, matematik, astro
nom, autor populárních spisků o astronomických 
úkazech.
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Codicillus z Tulechova

Pocházel z nezámožné měšťanské rodiny, ab
solvoval pražskou univerzitu (bakalář 1552), 
byl žákem humanistického filologa M. Collina 
a hvězdáře J. Hortensia. Snad pobýval i na ví
deňské akademii. Už v mládí byl vychovate
lem synů Z. Brtnického z Valdštejna, 1551 —53 
vypomáhal na Collinově soukromé škole. 
1553—55 byl školním správcem v Žatci, kde se 
na Collinův popud zabýval překládáním Hu
sových kázání do latiny pro Kašpara z Nyd- 
brucku. Mecenášství Jana st. Hodějovského 
mu umožnilo studovat 1555—58 ve Witten- 
bergu. Po návratu učil na pražské škole u Sv. 
Jindřicha, 1561 se stal mistrem a brzy nato 
profesorem na univerzitě, kde vyučoval řečti
ně a matematice. Byl 1564—66 děkanem, 
1572—73 a 1582—89 rektorem a zároveň pro
boštem různých kolejí. Účastnil se nábožen- 
skopolitického dění při úsilí o uznání české 
konfese a podílel se na textaci důležitých do
kumentů.

Mezi humanisty proslul příležitostnými bá
snickými projevy (uveřejnil řadu příspěvků 
v cizích publikacích a sborníčcích), překládá
ním z řečtiny do latiny (Sofoklova Antigona), 
pedagogickou činností a úsilím o zdokonalení 
univerzitního života i městského školství, pro
pagovaným i literárně. Jeho činnost na univer
zitě byla provázena vydáváním četných příle
žitostných publikací reprezentační povahy. 
V širších vrstvách mu získaly neobyčejnou po
pularitu informativní spisky o astronomických 
úkazech a hlavně oblíbené kalendáře (minuce 
a pranostiky), které vydával česky už od 60. 
let. Proto vznikla velká veřejná aféra, když 
v minuci na rok 1585 vynechal na katolický 
nátlak Husův a Jeronýmův svátek; obecné po
bouření ho dokonce přimělo uchýlit se načas 
k šlechtickým příznivcům na Okoř. Oba svát
ky obnovil ve svých minucích až 1588. Vědec
ká autorita astronoma mu zajistila obecnou 
vážnost, o níž svědčilo i přátelství s M. Colli- 
nem, Sixtem z Ottersdorfu, P. Lupáčem aj.

KNIŽNĚ: Chorus musarum de felici et laetho ad
ventu Pragam... regis Maximiliani et... reginae 
Mariae ad suspiciendam Boěmiae coronam (1562); 
Minuci a pranostika z učení pražského vydaná... 
k létu 1566 .. .1590 (1565.. .1589); Epithalamium in 
nuptias ... doctoris Thomae Hussinecii Wodniani, 
physicae professoris in academia Pragensi, et... vir- 
ginis Salomenae Trupeliae Lithomiericenae... 
(1569); O hrozné podivné kometě... (1572); Libellus 
synonymorum Latinorum cum vocabulis Bohemi- 

cis ... dispositis (1573); Epithalamium in nuptias... 
Adami Leonori a Cauba... et virginis Dorotheae ab 
Ottersdorf... (1573); Modlitby nábožné z svátých 
Písem sebrané... (1574); Chasma portentorum anno 
1575... conspectum... (1575); O kométě vlasaté 
a strašlivé... (1582); Písně na epištoly a evangelia 
(1584); Písně pobožné na způsob žalmův... (1584); 
Ordo studiorum docendi atque discendi literas in 
scholis civitatum regni Bohemiae et marchionatus 
Moraviae constitutus ab universitate Pragensi... 
(1586); — posmrtně: Praecepta dialectices... (1590); 
Grammatica Latina... (1594). — (Jednolistové tis
ky:) Rector Academiae Pragensis M. Petrus Codici
llus lectori S. P. D. .. .(1572); Carmen de eclypsi lu- 
nae... (1577); Carmen de eclypsi lunae... (1577); 
Carmen de eclypsi lunae ... (1578); Epitaphium... 
Henrici a Valdssteyn, baronis in Dobrovicio et 
Charvaticiis... (1579); Carmen de eclypsi lunae 
...(1580); Epitaphium ingenui et spei bonae pueri 
Petři Codicilli... (1582); Epitaphium... Nicolai Ni- 
grorosei a Vorliczna... (1583); Epitaphium... Ladi- 
slai senioris a Lobcovicz (1584); Psalmus XXXVIII. 
Domine, ne in furore tuo arguas me ... (1585); Uro
zenému panu Janovi Orniusovi z Paumberga... 
žalm sv. Davida CXII ...(1587); Votum puerile in 
Novo anno, nomine Danielis... nepotis .. .Vence- 
slai Gammariti a Rovin... (1588); Epithalamium... 
Briccio iuniori a Cymperco... et virgini Annae 
Plancoviae ... (1588); Clarissimo atque amplissimo 
viro ... Venceslai senioři Crocino a Drahobeyl... 
psalmus Asaph 12... (1588); Generoso ac magnifico 
heroi et domino Hertvico Zeydlicio a Ssenfeldo... 
carmen gratulatorium... (1588); Epitaphium... Ma
gistři Pauli Christiani a Coldina... (1589); Epithala
mium ... Erasmo Quinto a Dromstorff... et... vir
gini Elisabethae, filiae ... Abrahami Hrochi a Mezy- 
lessice... (1589). (Překlad:) Antigone tragoedia So- 
phoclis e Graeco translata (1583). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); 
Knihopis č. 4162—4183; Rukověť human. básnictví 
1 (1966). ■ LITERATURA: M. Kalina von Játhen- 
stein: Nachrichten uber böhmische Schriftsteller 
und Gelehrte 2, Abhandlungen der böhm. Gesell- 
schaft der Wissenschaften 6, 1819; I. J. Hanuš: Pí
semnictvo české hvězdoslovné 16. stol., ČČM 1862; 
J. Smolík: Matematikové v Čechách, Živa 1864; J. Ji
reček: Rukověť 1 (1875); Z. Winter: Rodiče M. P. C. 
z T., ČČM 1887; J. Král: Filologická činnost M. P. C. 
z T., LF 1891; Z. Winter in Život církevní v Čechách 
(1895) 4- in Děje vysokých škol pražských (1897); V. 
Nováček: Dva přímluvné listy za učitele, ČČM 1899; 
Z. Winter in O životě na vysokých školách praž
ských (1899) + in Život a učení na partikulárních 
školách v Čechách 15. a 16. stol. (1901); F. Hrejsa in 
Česká konfese (1912); J. Branberger: Hudební úvahy 
o české humanistické poezii, Věstník KČSN 1946; 
Rukověť human. básnictví 1 (1966).

A
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Matouš Collinus
*1516 Kouřim
† 4. 6. 1566 Praha

Humanistický básník.

Po otci, kouřimském měšťanu, se původně 
jmenoval Kalina. Základního vzdělání nabyl 
v Praze, čtrnáctiletý (1530) byl poslán do Wit- 
tenbergu na další studie a 1534 se zde zapsal 
na univerzitě (1540 hodnost mistra). Mezi jeho 
profesory byl i F. Melanchthon, který mu trva
le projevoval přízeň. Ve Wittenbergu navázal 
řadu známostí s tamějšími učenci, s nimiž si 
později dopisoval, poznal i spolužáky z Čech, 
kteří pak nabyli významného postavení ve vě
dě (M. Aurogallus) nebo v politickém životě 
(V. Mitmánek). Hmotnou podporu za studií 
poskytovala M. C. mj. pražská staroměstská 
rada jako odměnu za vedení mladších studen
tů z pražských měšťanských rodin a také pro
to, že jej chtěla získat pro některou z měst
ských škol. Na pražské univerzitě dosáhl 1541 
lektorátu, zřízeného ze soukromé nadace urče
né na univerzitní čtení a výklad řeckých a la
tinských klasiků, zejména Homérovy Iliady 
v originále. Zásluhou Jana st. Hodějovského 
byl M. C. s několika přáteli 1542 obdařen er
bem a přijal spolu s nimi přídomek z Chotěři- 
ny (podle rodiště Hodějovského). Pro své lu
tersky zabarvené názory, patrné z básnických 
děl, ale hlásané i v přednáškách a ve studijních 
příručkách, především však pro přímé invekti-, 
vy proti staroutrakvistickým kněžím míval 
časté nepříjemnosti a hrozívalo mu i soudní 
stíhání. 1558 musel proto dokonce odejít z uni
verzity, třebaže věnoval mnoho úsilí o její po
vznesení. Mimo básnickou činnost se pak plně 
věnoval řízení soukromé internátní školy. Za
ložil ji už 1543 v pronajatém domě blízko 
Týnského chrámu a po sňatku (1546) zakoupil 
pro ni novoměstskou Andělskou zahradu s do
mem (v místech dnešní hlavní pošty). O vysoké 
úrovni C. školy svědčí to, že přední šlechtické 
a jiné zámožné rodiny jí svěřovaly své syny na 
vychování. Zde také M. C. zemřel. Byl pohř
ben v Betlémské kapli. V Karolinu mu byl zří
zen mramorový památník s portrétem a s řec
kým nápisem na náklad řeckého exulanta J. 
Palaeologa jako výraz vděčnosti za C. ochra
nu a pohostinství; dnes je památník umístěn ve 
Velké aule.

M. C. psal převážně latinsky, češtiny užíval 
vedle latiny v některých pracích vyvolaných 
školskými potřebami. Zanechal řadu nábožen
ských spisů, největšího uznání získal si však už 
u současníků jako latinský básník. Básnická 
tvorba zaujímá v jeho díle přední místo rozsa
hem i významem. Jsou v ní zastoupeny téměř 
všechny druhy i útvary oblíbené v soudobé hu
manistické poezii, které C. u nás pěstoval na
mnoze jako první. Obsahově jde hlavně 
o skladby příležitostné, ale nechybí ani básně 
s náboženskou tematikou. Mezi básníky druži
ny Hodějovského bývá C. přiznáváno vůdčí 
postavení.

KNIŽNĚ. Poezie: Elegia... de natali... lesu Christi 
(Wittenberg 1540); Latro in cruce poenitentiam 
agens elegiaco carmine descriptus ... Addita est... 
epištola M. C. ad třes ... summos viros in urbe Pra- 
gensi (Wittenberg 1540); Simon Cyrenaeus, cruci- 
ger... Christi, carmine descriptus (Wittenberg 
1541); De summa Christianae religionis... axióma
ta... versibus illigata (Norimberk 1543, 1564); Car- 
men de sponsalibus Nicolai a Rubra Aquila... et 
Annae, filiae Georgii Cerarii... Adiecta est oda de 
Amore (1544); Tria epithalamia... Adiecta est... 
Oda de feriis S. Martini (Wittenberg 1545); Sacri ar- 
gumenti hymni aliquot... Addita est epištola ad... 
senátům populumque Antiquae Pragae (1545); De 
coena Domini aliquot odae... Addita šunt et alia 
.. .exempla praecipuorum generum versuum... 

(1546); Ode continens precationem... pro páce et 
tranquillo státu regni Bohemiae (1547); Harmoniae 
univocae in odas Horatianas et in alia... carminum 
genera collectae et novis ... versuum exemplis illu- 
stratae (Wittenberg 1555); Ad invictissimum... Fer
dinandům... regem ode gratulatoria... (1558); De 
lohannis Gregorii... baronis in Herberstain... mi- 
serabili času (Vídeň 1559). — Školské příručky a tex
ty: Elementarius libellus in lingua Latina et Boiemica 
pro novellis scholasticis — Knížka začátkův v jazy
ku latinském a českém pro nové žáčky. Adiectae 
šunt etiam... cantiunculae sacrae (1550, 1557, 1569); 
Vokabulář latinský, český i německý (1550; přeprac. 
vyd. s tit. Nomenclatura rerum familiariorum vulgo 
vocabularium Latine, Bohemice et Germanice, 
1555); Libellus synonymorum Latinorum una cum 
vocabulis Bohemicis iuxta seriem literarum alphabe- 
to dispositis (1551); Aelii Donati Quaestiones de při
mis etymologiae elementis .. .(1557); De quatuor 
grammatices praeceptiunculae compendiosae in 
unum congestae volumen (1564); Donati Methodus 
de etymologia partium orationis cum interpretatio- 
ne Boiemica... (1564, 1588); Epistolarum M. T. Ci- 
ceronis libri třes a loanne Sturmio ... collecti ad in- 
stitutionem puerilem (1577). — Mimoto veršované 
příspěvky ve sbornících a pracích jiných autorů. ■
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REDIGOVAL: Farragines (50. léta 16. stol., vyšlo 
1561—62, spolu s ním T. Mitis a J. Handschius). ■ 
EDICE. Ukázky (verš, skladeb): K. Hrdina in Bohe
mia Latina (1931); (překlady do nové češtiny:) in Re
nesanční poesie (1975, přel. H. Businská). — Kore
spondence: Dopisy M. Matouše Kollína z Chotěřiny 
a jeho přátel ke Kašparovi z Nydbrucka 
(z 1553-55, ed. F. Menčík, 1904). ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
1 (1966). ■ LITERATURA: J. Jireček in Jan Hodě- 
jovský z Hodějova, jeho rod i působení a latinští bá
sníci tovaryšstva jeho, Pojednání KČSN 1884; J. 
Hendrich: Kollinovo vydání Donáta s českým pře
kladem a slabikářem, Věstník pedagogický 1925; B. 
Ryba: M. C. a jeho vergiliovská univerzitní čtení, sb. 
Pio váti (1930); F. M. Bartoš: M. C., in Bojovníci 
a mučedníci (1939 a 1946); R. Urbánek: Novoutra- 
kvistický humanista M. Kollin z Chotěřiny a starší 
tradice husitská, ČSPS 1956; R. Říčan in Melan- 
chthon und die böhmischen Lánder, sb. Philipp Me- 
lanchthon, Humanist, Reformátor, Praeceptor Ger- 
maniae (Berlín 1963); Rukověť human. básnictví 
1 (1966); D. Martínková: Nově zjištěné práce huma
nistů M. C., Tomáše Mitise a Petra Lopha, LF 1969; 
J. Hejnic: Dva listy M. C. z roku 1554, Zprávy Jedno
ty klasických filologů 1973, č. 2; M. Flegl: Florián 
Gryspek, M. Collin a humanistické písemnictví, 
Křesť. revue 1979.

ep

Ignác Cornova
* 25. 7. 1740 Praha
† 25. 7. 1822 Praha

Německy píšící osvícenský historik politický a lite
rární, pedagog a básník, autor metodologicky pří
nosné literárněhistorické monografie; jeho synteti
zující pojednání o českých dějinách jsou výchovně 
zaměřena v humanitním a tolerančním duchu jose- 
fínství.

Pocházel ze vzdělané italské kupecké rodiny 
usazené v Praze. Začal studovat na jezuitském 
staroměstském gymnáziu v Praze, 1756 vstou
pil do jezuitského řádu, 1759—60 studoval na 
gymnáziu v Březnici (mj. žák historika F. Pu- 
bičky), 1760— 62 na filozofii v Olomouci (čet
ba německé osvícenské poezie), pak učil dva 
roky na jezuitském gymnáziu v Brně. 1764 

vstoupil na teologickou fakultu v Olomouci 
(studium klasických jazyků a literatur, četba 
anglické a francouzské poezie v originále), 
1770 byl vysvěcen na kněze. Jeden rok působil 
jako kazatel, 1771—73 jako gymnazijní profe
sor (Chomutov, Klatovy). Po zrušení jezuitské
ho řádu vyučoval 1774—84 na Akad. gymná
ziu v Praze (1774 doktor svobodných umění), 
1784—95 přednášel obecnou historii na praž
ské univerzitě. Příčiny jeho (formálně dobro
volného) odchodu z univerzity jsou nejasné, 
byl však denuncován ze sympatií k francouz
ské revoluci. Žil pak jako soukromý učenec, 
působil s přestávkami jako vychovatel v praž
ských šlechtických rodinách (J. Pachta, P. La- 
žanský), od 1805 pobýval v klášteře na Straho
vě, kde se mimo jiné věnoval výchově řádové
ho dorostu, a od 1807 do konce života žil u La- 
žanských. Byl úspěšným a oblíbeným pedago
gem, přednášel i na veřejnosti, propagoval 
a obhajoval josefinismus; pracoval aktivně 
v pražských zednářských lóžích (prokazatelně 
od 1776), účastnil se zakládání Muzea.

Historiografické práci, psané německy, 
a tím určené širším čtenářským kruhům, se vě
noval od svých 50 let. Je poznamenána inten
cemi pražského dějepisectví z okruhu KČSN 
(od 1789 byl C. jejím členem, 1803—04 ředite
lem), dominuje v ní problematika českých dě
jin, studie o světových dějinách stojí počtem 
i významem v pozadí. Smysl dějepisného stu
dia neviděl C. jen ve vlastním poznatkovém 
přínosu, ale také v užitku, jejž toto studium 
přináší jedinci, společnosti a státu. Byl přede
vším syntetikem a popularizátorem, dobře 
obeznámeným s výsledky nového domácího 
i zahraničního bádání a propagujícím svými 
spisy (vyznačujícími se koncepční jednotností 
a uhlazeným podáním) humanitní ideje a vě
decké i politické názory vyspělého rakouské
ho osvícenství. Nej významnější jeho prací je 
překlad, doplňky a opravy encyklopedického 
obrazu českého státu z 1. poloviny 17. stol., 
spisu P. Stránského Respublica Bojema (Pauls 
Stránský Staat von Böhmen, 1792—1803). Pře
klad, slovně volný, ale snažící se vystihnout 
smysl originálu a způsob myšlení P. Stránské
ho, je pořízen podle 2. vydání díla z 1643. Roz
sah komentáře mnohonásobně překračuje 
překládaný text; poslední 3 sv. sedmisvazkové 
publikace dovádějí výklad až po Cornovovu 
současnost. Nejsamostatněji zpracovaná par
tie o době Josefa II. vyšla také separátně (Le~
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benjosephs des Zweiten, 1801). Tato nikoli ne
kritická apologie Josefových reforem, která 
pojímá jeho panování jako „veliké dílo přemě
ny“, je naším prvním spisem o tomto vladaři. 
Monografie o B. Hasištejnském (Der grofie 
Böhme Bohuslaw von Lobkowitz, 1808) je 
v metodě i v zaměření ojedinělé dílo osvícen
ské literární historie. Podává totiž nejen obraz 
života a díla humanistického básníka, ale po
stihuje i jeho názorový svět, osobnost a pova
hu, využívajíc k tomu především spisů tohoto 
autora; součástí knihy jsou Cornovovy překla
dy básní a listů Hasištejnského. V rukopise do
chované univerzitní přednášky o metodě, pra
menech a dějinách historické práce, o záko
nech historického dění a o smyslu dějepisného 
zkoumání představují v naší osvícenské děje
pisné literatuře, neběžný zájem o teoretické 
aspekty historiografie. C. se zabýval i dějinami 
výchovy a vydal několik dějepisných spisů pro 
mládež; jsou psány ve formě listů, podáním 
i obsahem přizpůsobených dětskému myšlení. 
— Spisovatelskou dráhu zahájil C. v polovině 
70. let německými básněmi a tendenčně mora
listními veselohrami. V jeho poezii zpočátku 
rezonuje především běžná praxe soudobého 
básnictví německého a rakouského (anakreon- 
tika, didaktičnost, idyličnost, bardská poezie), 
pozdější básně jsou pro osobnostní profil C. 
příznačné svým výchovným zaměřením k pro
pagaci josefínského duchovního uvolnění, 
k idejím snášenlivosti, lidskosti a rozumovosti 
a k myšlenkám českého národního patriotis
mu.

ŠIFRA: I. C. ■ PŘÍSPĚVKY in: Abhandlungen der 
Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften (od 1790); 
Apollo (od 1793); — posmrtně: Veraikon (1914 Mo
dlitby svobodného zednáře, přel. J. Volf). ■ KNIŽ
NĚ. Historické práce: Pauls Stránský Staat von Böh- 
men 1 — 7 (překlad, opravy a doplňky, 1792—1803); 
Kurze Ubersicht der merkwiirdigsten Empörungen 
in Böhmen und ihrer Folgen (1794); Der zweite pu- 
nische Krieg nach Livius (1798); KurzgefaBte Ge- 
schichte der schwedischen Belagerung der Stadt 
Prag (1801, též latinsky); Leben Josephs des Zwei
ten... (1801); Beschreibung der feierlichen Einzugs 
Kaiser Ferdinand I. in die Hauptstadt Prag, den 8. 
November 1558 (překlad lat. zprávy M. Collina 
z Chotěřiny a M. Kuthena ze Šprinsberka, 1802); 
Die Jesuiten ais Gymnasiallehrer (1804); Der groBe 
Böhme Bohuslaw von Lobkowitz... (1808, též něm. 
překlad výboru z poezie a listů); Jaroslav von Stern- 
berg, der Sieger der Tartaren (1813). — Dějepisné 
práce pro mládež: Briefe an einen kleinen Liebhaber 

der vaterlándischen Geschichte Böhmens (3 sv., 
1796—97); Unterhaltungen mit jungen Freunden der 
vaterlándischen Geschichte (4 sv., 1797 —1803); Das 
nötigste aus der álteren Geschichte fůr junge Leser 
(6 sv., 1814 — 15). — Beletrie: Gedichte (BB 1775); 
Die Helden Oesterreichs... (BB 1777); Henriette 
von Blumenau (D 1777, výt. nezjišt); Der junge 
Menschenfreund (D 1779, výt. nezjišt.); An Böhmens 
junge Bůrger... (BB 1783); Der Undankbare (D 
1784, výt. nezjišt.); Die liebreiche Stiefmutter (D 
1786, výt. nezjišt.); Das Fest der Fiirstenliebe (D 
1800); mimoto od 1776 několik menších příležitost
ných ód, dále zednářské rituální písně, anonymně 
otištěné in System der Freimaurerloge Wahrheit 
und Einigkeit Zu drei gekrönten Sáulen (1794). — 
Ostatní práce: Betbuch fur Freimaurer fur die böh- 
mische Provinzialloge (1784, an.); Ober die wichtig- 
ste Kirchenstrafe, die Excommunication (1785); Ges
chichte des Waiseninstitutes zum heil. Johann dem 
Táufer in Prag (1785); Lebensgeschichte J. K. Gra- 
fen Krakowsky von Kollowrat (1818); anonymní au
torská účast na díle System der Freimaurerloge Wa
hrheit und Einigkeit Zu drei gekrönten Sáulen (1794, 
tam také jako 6. oddíl samostatná práce C. Uber die 
Pflicht fůr die hinterlassenen Kinder der Brůder zu 
sorgen...); — posmrtně: O výchově sirotků zednář- 
ských (1923, přel. F. Mašlaň). I

LITERATURA: an. (J. Dobrovský): ref. Pauls 
Stránský Staat von Böhmen, Annalen der Literatur 
1808, s. 18; J. Ritter von Rittersberg: Nekrologe ver- 
dienter Böhmen. 4.1. C., Archiv fůr Geschichte, Sta
tistik, Literatur und Kunst, Vídeň 1823, č. 122; M. 
Kalina von Játhenstein: Herrn I. C. (nekrolog), Ab
handlungen der Böhm. Gesellschaft der Wissen- 
schaften 1824; J. Kalousek in Dějiny Královské čes
ké společnosti nauk (1885); E. Lemberg: I. C., in Su- 
detendeutsche Lebensbilder 3 (Liberec b. d.); F. 
Mašlaň: I. C. jako pedagog, Pedag. rozhledy 1922; F. 
Kutnar: Život a dílo I. C., ČČH 1930; J. Špét: I. C. či 
Jaroslav Schaller (autorství anonymního překladu 
11.—13. kap. Stránského spisu Respublica Bojema 
z 1790), Slovesná věda 1950; K. Kazbunda in Stolice 
dějin na pražské univerzitě 1 (1964); B. Slavík in Od 
Dobnera k Dobrovskému (1975).

jh, mo

Crescente fide
Asi 3. čtvrtina 10. století

Prozaická latinská václavská legenda.
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Legenda nazývaná podle počátečních slov 
Crescente fide (Když se šířila víra), nebo jen 
Crescente, představuje nej starší dochované 
hagiografické zpracování života knížete Vác
lava sepsané latinsky. Vznikla pravděpodobně 
v Čechách, nebo aspoň její původce byl obe
známen s českými poměry a vycházel z domá
cí tradice. Od slovanského Života sv. Václava 
se CF liší v několikerém směru: obsahuje vcel
ku více údajů o Václavově životě a označuje 
knížete už jako světce, předesílá zmínku 
o Václavových předcích, přináší zprávu o Lud- 
milině mučednické smrti a končí vypsáním řa
dy světcových posmrtných zázraků. Vyšší stu
peň hagiografické stylizace spolu s odrazem 
pokročilejšího stadia václavského kultu svědčí 
o tom, že CF byla zřejmě psána s větším časo
vým odstupem od vyprávěných událostí než 
slovanská legenda. V CF jsou zastoupeny už 
téměř všechny hlavní motivy známé z pozděj
ších václavských legend, které přejímají z CF 
i charakteristiky a vzájemné vztahy hlavních 
postav.

CF byla záhy po svém vzniku a dále po celý 
středověk opisována a známa i mimo území 
českého státu. Stala se tak prvním* literárním 
dílem, které šířilo informace o českém světci 
a jeho zemi v oblasti evropské latinské vzděla
nosti, a to i prostřednictvím oblíbené latinské 
legendy mantovského biskupa Gumpolda, je
muž posloužila už kolem 980 jako předloha. 
Gumpoldova závislost na osnově i údajích CF 
je tak těsná, že umělecky prostá předloha bý
vala dlouho považována za pouhý výtah z je
ho slovesně vyzrálého díla. CF je takto spolu 
s Gumpoldovou legendou základem, z něhož 
vycházela středověká václavská hagiografie, 
počínajíc Kristiánovou legendou z konce 10. 
stol. Dochovala se ve dvojí recenzi, z nichž 
jedna bývá označována jako „česká“, začínají
cí už Bořivojovým křtem (nejstarší rukopis z 1. 
pol. 12. stol.), druhá jako „bavorská“, uvádějící 
jako prvního křesťanského knížete Spytihněva 
(její nejstarší rukopis asi z 11. stol, a některé 
další jsou bavorského původu).

EDICE: Život sv. Václava, in FRB 1 (1873, ed. J. 
Emler; „bavorská“ rec.); V. Chaloupecký in Prameny 
10. stol, legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Lud
mile, Svatováclavský sborník II, 2 (1939; „česká“ 
rec.). — Překlady do češtiny: Život sv. Václava, in 
FRB 1 (1873, přel. J. Truhlář; „bavorská“ rec.); Život 
a umučení sv. Václava, in Na úsvitu křesťanství 
(1942, přel. J. Ludvíkovský; „česká“ rec.); in O. Krá

lík: Nejstarší legendy přemyslovských Čech (1969, 
přel. B. Ryba; „bavorská“ rec.). ■

BIBLIOGRIE: V. Chaloupecký: Prameny 10. stol, 
legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile, 
Svatováclavský sb. II, 2 (1939). ■ LITERATURA: J. 
Pekař in Die Wenzels- und Ludmilalegenden und 
die Echtheit Christians (1906); J. Ludvíkovský: Cres
cente fide, Gumpold a Kristián, SPFF Brno 1955 + 
Nově zjištěný rukopis legendy CF a4 jeho význam 
pro datování Kristiána, LF 1958 -l- Latinské legendy 
českého středověku, SPFF Brno 1973—74; viz též 
EDICE.

ep

Václav Antonín Crha
* 27. 9. 1836 Kopidlno
† 8. 9. 1905 Třebechovice pod Orebem

Básník a autor historických povídek a románů, novi
nář, kritik, překladatel, současník generace májové.

Narodil se v rodině tkalcovského faktora. Stu
doval gymnázium v Hradci Král. (1848 — 56), 
pak 5 let klasickou filologii na filoz. fakultě 
pražské univerzity. V dubnu 1859 byl přijat do 
redakce úředních Pražských novin; opustil ji 
v srpnu 1861 po aféře vyvolané jeho článkem 
proti německému poslanci K. Giskrovi, který 
nazval českou korunu starým haraburdím. C. 
se pak stal spolupracovníkem Národních listů, 
v polovině 1863 převzal řízení Pozoru 
a 1864 — 66 působil v redakci deníku Národ 
(současně spolupracoval na redakci časopisu 
Posel z Prahy). Po zániku Národa v létě 1866 
vstoupil do redakce nového vládního Pražské
ho deníku; podle své rukopisné autobiografie 
byl k tomuto kroku dohnán hladem rodiny. 
V srpnu 1869 byl vyslán do Brna, aby zde za
ložil a řídil list Morava (vycházel od 1. 10. 
1869). V něm vedl boj proti oasívní politice 
českých a moravských poslanců, kteří zahájili 
bojkot říšské rady. Č. nevybíravě útočil na čes
ké politiky a noviny, na národní pracovníky, 
vlastenecké kněze a jiné odpůrce rakouské 
ústavy a německých centralistů; snažil se rov
něž podněcovat moravský separatismus a pro
tičeské nálady. Za svůj cíl prohlašoval boj za
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„samostatnost Moravy a její úplnou neodvi- 
slost od Čech“ a současně za „celistvost říše, 
mohútnost Rakouska“. Jeho list byl českými 
novinami nazýván „Mrva“ (proto jeho titul 
1872 změněn na Moravan) a C. byl za svou 
horlivou činnost ve vládních službách stižen 
opovržením jako zrádce; proto po nějakou 
dobu skrýval své literární práce za pseudony
mem. Když ve volbách do říšské rady 1879 
zvítězila v Čechách i na Moravě česká strana 
národní a byla jmenována nová rakouská vlá
da, byla Moravanu odňata vládní podpora a C. 
musel koncem roku list zastavit. Vrátil se do 
úředního Pražského deníku (od 1896 přejme
nován opět na Pražské noviny), stal se jeho 
odpovědným redaktorem a později šéfredak
torem. 1901 odešel do penze. Pohřben byl na 
Olšanech v Praze.

C. vystoupil jako nevýrazný epigon Erbe
nův a Hálkův pochmurnými baladami a mi
lostnými básněmi; ve verších Májového snu, 
věnovaného českým dívkám, podával vlaste
neckou interpretaci skladeb Rukopisu králo
védvorského. Psal též proslovy k slavnostním 
příležitostem, vážné i humorné deklamovánky, 
básně vlastenecké i na oslavu habsburské dy
nastie, verše pro děti i soubory gratulací. Vý
běr z celé své různorodé básnické tvorby, vy
značující se často mnohomluvností a nabubře
lostí, soustředil do obsáhlé knihy ‘ Kusy mého 
srdce. Zajímavější jsou jeho prózy, vesměs ro
mantické historické povídky a romány, jichž 
napsal nejvíce v 70. letech za svého působení 
v Brně: jako první v nich sáhl po látkách 
z moravských dějin od středověku přes husit
ství a třicetiletou válku až po obrozenskou do
bu a napoleonské války. Tyto práce, otiskova
né na pokračování v novinách jím řízených, 
jsou však psány často bez promyšlené kompo
zice a na výchozí historické údaje a popisy 
prostředí y nich navazují obvyklé romantické 
příběhy. Nejméně vkusu ukázal C. v prózách 
určených mládeži, situovaných většinou do 
současnosti; jde o tendenční a v některých scé
nách až morbidní povídky v přísně katolickém 
duchu, namířené proti pověrám, zároveň však 
i proti jinověrcům a náboženským hloubate- 
lům. Skutečného napětí dosáhl jen u krvavého 
tématu historického (Kalich krve). Dobrý po
střeh projevil C. jako kritik; dovedl správně 
ocenit např. Nerudu (Moravan byl jedním 
z mála časopisů, které věnovaly pozornost vy
dání Povídek malostranských, nadšeně psal 

o Písních kosmických) i mladého Vrchlického 
a na druhé straně uváděl na správnou míru 
hodnocení tehdy přeceňovaných moravských 
básníků. Překládal rovněž z němčiny a polšti
ny, jednak básně různých autorů, jednak vese
lohry a frašky K. L. Bluma, G. Freytaga, J. 
Korzeniowského; sám psal pro divadlo drob
né výstupy.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. J. Volný, Arnošt J. Vol
ný, Arnošt V. Volný, V. A. Volný, V. Volný; A. (Lada 
1864), V. A. C. I PŘÍSPĚVKY in: Besedník 
(1861—64); Boleslavan (1861); BudeČská zahrada 
(od 1880); Čas (1861); Dalibor (od 1859); Divad. 
ochotník (od 1861); alm. Horník (1862); Komenský 
(od 1865); Lada (od 1861); Lumír (od 1859); Morava 
(1869 — 71); Moravan (1872-79); Národ (od 1864); 
Nár. listy (od 1861); Obrazy života (1859); Politické 
brejle (1864); kal. Posel moravský a slezský (od 
1875); kal. Posel z Čech (od 1875); Poutník od Otavy 
(1858); Pozor (od 1863); Pražské noviny (od 1859); 
Pražský deník (od 1866); kal. Prorok (1868); Škola 
a život (příl. Štěpnice, od 1862); Šotek (1864); Zlatá 
Praha. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Májový sen (BB a stati, 
1862, básně přešly do sb. Kusy mého srdce); Blaho- 
řečenky (BB pro ml„ ke gratulacím, 1865, rozšiř, vyd. 
1883); Kalich krve aneb Pomsta náleží Hospodinu 
(P pro ml., b. d„ 1867); Deklamátor (BB pro ml., b. d„ 
1867); Kusy mého srdce (BB 1875); Malí jesličkáři (P 
pro ml., b. d„ pseud. Arnošt J. Volný); Myslivec (P 
pro ml., b. d„ pseud. Arnošt J. Volný); U nedověšen- 
ce (P pro ml., 1880, pseud. Arnošt V. Volný); Kara
fiátův velký gratulant (BB a blahopřejné listy, 1885); 
Dětský gratulant (BB 1885); Černá Lukrecie, posled
ní kněžna těšínská (P 1899, též t. r. na pokr. v Praž
ských novinách). — Ostatní práce: Maxmiliánův 
podvrácený trůn v Mexiku (b. d„ 1867, šifra V. A. C.); 
Maxmilián, nešťastný císař mexický (b. d„ pseud. Ar
nošt J. Volný). ■ REDIGOVAL periodika: Pozor 
(1863), Šotek (1864), Politické brejle (1864), Morava 
(1869—71), Moravan (1872 — 79), Pražský deník 
(1880—95), Pražské noviny (1896—1901; od 1897 
šéfred.); kalendář: Prorok (1868). ■

LITERATURA: an.: Smělý pokus mystifikace čes
ké veřejnosti, Hlas národa 23. 2. 1889, totéž Lit. listy 
1889 (zde též odpověď F. Bačkovského); an.: „Mrva“, 
LidN 8. 11. 1901; an.: První Mrva, PL 17. 9. 1905; M. 
Hýsek in Literární Morava v letech 1849—1885 
(1911).
PP
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David Crinitus z Hlaváčova
* 10. 8. 1531 Nepomuku Plzně
† 6. 4. 1586 Rakovník

Humanistický básník, spoluzakladatel naší latinské 
duchovní poezie; psal i díla česká a vícejazyčná.

Psal se též Krinyt, Krynyt, Krynytus á Hlava- 
czova, Hlavaczovaeus, Vlasák, Vlasatý, Nepo- 
mucký, Nepomucius, Nepomucenus, Nepomu- 
caeus. Pocházel ze zámožné a vzdělané utra
kvistické rodiny, z prvního manželství Jana 
Vlasatého, písaře u Lva z Rožmitálu a pak 
u Šternberků na zelenohorském panství. Prv
ního vzdělání se mu zřejmě dostalo v rodině 
(otec měl bohatou knihovnu), o jeho školských 
studiích nemáme zpráv. Kolem poloviny 16. 
stol, se zásluhou M. Collina dostal mezi básní
ky sdružené kolem Jana st. Hodějovského 
a jeho přízeň mu oplácel příležitostnými bá
sněmi. 1552 je prvně zmíněn jako radní písař 
v Rakovníku, tam mu bylo 1559 uděleno také 
měšťanské právo. Sňatkem (1560) zbohatl; po
druhé se oženil 1570 (sňatek byl okázale sla
ven dramatickým dílem a sbírkou epithalamií). 
1562 získal erbovní list a přídomek „z Hlavá
čova“. Hmotné zabezpečení mu umožnilo vě
novat se literatuře i veřejné činnosti; sepsal 
nový cechovní řád sladovnický, zasloužil se 
o hospodářský a kulturní rozvoj Rakovníka. 
Bývá označován za zakladatele rakovnického 
humanismu. Renesanční všestrannost se u ně
ho projevila v tom, že se také zabýval historií, 
byl dovedným kreslířem, rytcem a hudební
kem. Byl pohřben v rakovnickém děkanském 
chrámu.

Jako jiní humanisté napsal C. množství pří
ležitostných veršování (k svatbám, při úmrtích, 
k narození dětí, při důležitých státních událos
tech, oslavné básně na panovnický rod a na 
jednotlivé krále a císaře, oslavy členů šlechtic
kých rodů atp.). Podle vzoru svých učitelů 
a starších současníků (M. Collinus, P. Aquili- 
nas) skládal i vícejazyčná díla, tj. latinsko-čes- 
ká nebo latinsko-česko-německá. Historické 
zájmy C. daly vzniknout latinskému dílu Zalo
žení a původ význačných měst Království čes
kého ... (1575), v němž autor vypovídá prózou 
i veršem o významu asi 30 českých měst, ro
dišť významných mužů české kultury, čerpaje 
přitom ze starších českých kronik. Svou latin
skou duchovní poezií zpěvní i mluvní patří C. 

(vedle T. Mitise a K. Cropacia) k zakladatelům 
tohoto žánru u nás. Prokazuje v něm jak zna
lost a originalitu ve využití různých forem — 
např. bohatost meter v latinských a českých 
parafrázích žalmů (Davidis regis et prophetae 
psalmi šeptem..., 1581) —, tak schopnost 
přetvářet konvenční žánr (např. epithalamium) 
do nekonvenční podoby (přebásnění biblické 
Písně písní: Canticum Canticorum..., 1583). 
Vydávání jeho latinsko-českých děl ještě po
smrtně svědčí o oblibě, jíž se C. tvorba těšila.

KNIŽNĚ: Disticha certis literarum notis a Christo 
nato exprimentia, quibus omnium regum Bohemo- 
rum inaugurationes, obitus ... natales et dignitatum 
accessiones contingerunt... (1563); Elegiae funebres 
in obitum... Dorotheae Rakownicenae... (1567); 
Georgio Ostracio Raconensi... propemptikon... 
(Lipsko 1573); Carmen pro felici serenissimi Hunga- 
riae regis... Rodolphi in regem Bohemiae inaugura- 
tione ... (1575); Fundationes et origines praecipua- 
rum regni Bohemiae ... urbium ... (1575); Diviš im- 
peratoribus Romanis Ferdinando I. patři et Maximi- 
liano II. filio iusta funebria... (1577); Hortulus ani- 
mae et floribus conquisitis in annuis dominicalium 
evangeliorum pericopis concinnatus et lemmatis 
rythmisque Czechicis pro usu pubis Boemicae illu- 
stratus (1577); Hortuli animae ... pars áltera (1578); 
Carmen nuptiale illustri... Guilhelmi Ursino de Ro- 
sis etc. nec non... Annae Mariae, marchionissae Ba- 
densi... (1578); Funebria aliquot carmina in obitum 
sacerdotis loannis Hermanomiesteceni, Raconiensi- 
um decani... (1579); Praecationes in passionem... 
lesu Christi... (1580); Symbolům. Os innocens a ri- 
su, erutum ex nomine et cognomine ... loannis Scor- 
nii a Frymburg... (1581); Hymnus eucharisticus ... 
(1581); Davidis regis et prophetae psalmi šeptem ... 
in odas precatorias Latino — Bohemicas redacti... 
(1581); In obitum liberorum loannis Pisceni, civis 
Raconensis,... lugubria carmina (1582); Canticum 
canticorum pro honoře coniugii... M. Mathiae Gry- 
lli Raconensis a Grylova, sponsi, et... matronae An
nae Straboniae, sponsae... (1583); Vita Christi... 
a loanne Avenario D. lingua Germanica conscripta: 
postea ex versione Bohemica in Latinam translata 
distinctaque ... (1583); Idyllion de admiranda nativi- 
ťate in carne lesu Christi... (1584); Threnus lohanni 
Rosino Sateceno, civi Domazliciensi... vita functo 
(1584); Ode panegyrica in laudem baronům de Lob- 
covicz... (1584); Gamélion pro secundis nuptiis ... 
Adami Huberi Mezericeni a Risenbach,... sponsi, 
et... virginis Annae Piscenidis a Granichfelda, 
sponsae... (1585); — posmrtně: Psalmi regii vatis in 
odas ... redacti (1591); Genealogiae seu Arboris se- 
reniss. domus archiducum Austriae Ferdinandi I. et 
Maximiliani II. imperatorum (1598, výtisk nezjištěn); 
mimoto 12 jednolistových tisků dochovaných ve
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sborníku Dobřenského, příspěvky v Hodějovského 
Farragines 1 —4 a v pracích jiných autorů. I EDICE 
(překlady do češtiny): N. Bitnar in Zrození baroko
vého básníka (1940, obsahuje Verše na evangelia); in 
Renesanční poezie (1975, ed. a přel. H. Businská, 
obs. básně: Chvalozpěv roku, Z Písně Šalomounovy, 
Na rozloučenou před odchodem do ciziny). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1645—1648; Ruko
věť human. básnictví 1 (1966). I LITERATURA: J. 
Jireček: Rukověť 1 (1875); F. Dvorský in Dodatky 
a opravy k biografiím starších spisovatelů českých 
a k starší české bibliografii, ČČM 1880; J. Jireček in 
Jan Hodějovský z Hodějova, jeho rod i působení 
a latinští básníci tovaryšstva jeho, Pojednání KČSN 
1884; Z. Winter in Kulturní obraz českých měst 
(1890); F. Levý in Dějiny města Rakovníka (Rakov
ník 1896); A. Truhlář: Drobné příspěvky, ČČM 1897; 
A. Šlegl in Politický okres přeštický (Přeštice 1905); 
A. Blaschka: Der verschwollene Stammbaum der 
böhmischen Herrscher... von D. C., Mitteilungen 
des Vereins fůr Geschichte der Deutschen in Böh- 
men 1929; K. Hrdina: Ohlasy horatiovské u našich 
latinských humanistů 16. století, LF 1936; J. Branber- 
ger: Hudební úvahy o české humanistické poezii, 
Věstník KČSN 1946 (1949); J. Martínek: De Hodeio- 
vini bibliothecae reliquiis, LF 1955; P. Hamanová in 
Historická knižní vazba (Liberec 1962); J. Hejnic: Fi
lip Melanchthon, Matouš Collinus a počátky měš
ťanského humanismu v Čechách, LF 1964; J. Martí- 
lek in Renesanční poezie (1975).

zdt

Karel Cvejn
* 23. 7.1911 Solnice u Rychnova nad Kněžnou

Básník, literární historik činný jako propagátor 
a editor klasické i soudobé české literatury, publicis
ta a kulturně osvětový pracovník.

Syn koželuha, mládí prožil v rodišti a v Miro- 
vicích u Písku. Od 1922 studoval na klasickém 
gymnáziu v Písku (mat. 1930) a 1931—36 na 
právnické fakultě v Praze; současně navštěvo
val přednášky na filoz. fakultě (estetika, lite
rární historie, Tillův divadelní seminář). Jako 
středoškolský profesor učil na obchodní aka
demii v Berouně (1937—45), poté v Praze na 
dívčí obchodní akademii (1945—48), na ob
chodní akademii a ekonomické škole v Resslo- 

vě ul. (1948—51) a od 1961 na průmyslové 
škole potravinářské technologie; externě 
přednášel na novinářské fakultě UK. Mimoto 
působil jako redaktor kulturních časopisů, od 
1945 vystupoval s přednáškami v rozhlase, li
dových univerzitách i v akcích Svazu čs. spiso
vatelů. 1976 odešel do důchodu. Žije v Praze 
a dále se věnuje literární práci.

C. začínal ve 30. letech jako publicista (vy
dával pokrokovou regionální revui Jih) a bá
sník. Do sbírek připravených společně s J. Čer
nohorským přispěl intimní a sociální poezií, 
tvárně vycházející z podnětů avantgardního 
básnictví. Skladbou psanou za okupace, pás
mem osobních vyznání berounskému kraji 
spjatým s oslavou tvořivých sil národa (Roz
hledna), vyhranil se impresivní a vizuálně 
obrazný ráz C. poezie a toto ozvláštnění cha
rakterizuje i pozdní sbírku intimních a krajin
ných nálad a výpovědí o básníkových umělec
kých láskách (Pohlednice v pastelu). — V po
válečné době se C. věnoval hlavně literárněhi- 
storické práci: vykládal díla B. Němcové, K. 
Havlíčka, J. Arbesa aj., vydával a komentoval 
práce J. V. Friče, J. E. Sojky, B. Jelínka, K. Vo- 
káče a publicisty Antara — V. Čedíka, zaslou
žil se o reedici unikátní sbírky protifašistické 
poezie, vydané za války v Paříži (Křik Koruny 
české) a sestavil nebo redigoval tematické 
sborníky. Zabýval se též publicistickou činnos
tí.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jiří Skála; Cv., -e-, K. C., -n. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Berounský obzor; Blok (1934); 
sb. Česká literatura a náboženství (1961, Cesta Kar
la Havlíčka k ateismu); sb. Českolipsko literární 
(1975 Společenský podtext Arbesova a Máchova dí
la, 1978 Arbes a výtvarné umění); Dikobraz; Gym- 
nasion (Písek, 1929 — 30); Jih (Čes. Budějovice, 
1934 — 37); Jihočes. pravda; Jiskra Rychnovská; Kult, 
večerník D 34; Květy; Kytice (1946—48; 1947 Zápi
sník MUDr. Hanuše Jurenky, přítele B. Němcové, 
a Nad pozůstalostí B. Jelínka, obojí 1948 též sep. 
s tit. Dvě zapomenuté tváře); Lid. noviny; Nár. osvo
bození; Pochodeň (Náchod); Práce (od 1945); Roz
hledy (od 1938); Rozpravy Aventina; Studentský ča
sopis (od 1929); Svoboda; Svob. slovo; Vlasta. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Odjezdy (BB 
1932, s J. Černohorským); Slepec a včela (BB 1933, 
s J. Černohorským); Pohádka o chytrém Honzovi 
(1939); Rozhledna (B 1945); Božena Němcová (stu
die s ukázkami, 1956): Veselý plamen. Knížka 
o Karlu Havlíčkovi Borovském (studie s přetiskem 
Tyrolských elegií, 1957); Pohlednice v pastelu (BB 
1980). ■ REDIGOVAL časopisy: Gymnasion (Písek,
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1929—30), Jih (Čes. Budějovice, 1934—37, s F. Dvo
řákem), Kytice (1946—48, s J. Seifertem); sborníky: 
Památce Karla Vokáče (b. d., 1945), Za Karlem Vo- 
káčem (1947), Národ sobě. K stému výročí položení 
základních kamenů Národního divadla (1968, se Z. 
Budinkou a F. Petrouškem); knižnice: Jih (1935 — 36), 
Rozpravy. Knižnice měsíčníku Kytice (1946—49). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Dopisy Jiřího Wolkra 
(1939; 7 dopisů A. M. Píšovi); K. Vokáč: Básně 
(1947); Křik Koruny české (1947); Básně národního 
sebevědomí (výbor české poezie, 1948); B. Jelínek: 
Sněhová růže (výbor poezie, 1948); Dílo B. Jelínka 
(výbor poezie a prózy, 1949); J. V. Frič: Písně z bašty 
a jiné básně (1952) + Naši předchůdci (1953) 4- J. V. 
Frič v dopisech a denících (1955) + Paměti (3 sv., 
1957—63); J. E. Sojka: Naši mužové (1953); Antar 
bojující (výbor public, a odb. prací, 1963); F. Nech
vátal: Básně (1980). ■

LITERATURA: V. H. (V. Hrbek, tj. Z. Kalista): 
ref. Odjezdy, Lumír 1932/33; p. (A. M. Píša): ref. čas. 
Jih, PL 20. 7. 1935 + PL 13. 7. 1937; vbk (V. Běhou
nek): ref. Rozhledna, Práce 22. 9.1945; ■ ref. Božena 
Němcová: O. Vančata, Literatura ve škole 1956, s. 
357; J. M., Věda a život 1956 ■; J. Thon: ref. J. E. Soj
ka: Naši mužové, ČLit 1954; J. Dvořák: Ctitel krásné 
knihy (k sedmdesátinám), Lit. měsíčník 1981, č. 6.

et

Stanislav Cyliak
* 6. 5. 1859 Brno
† 12. 4. 1939 Brno

Básník a dramatik první třetiny 20. století, ovlivněný 
hlavně symbolismem, později macharovským realis
mem.

V mladších letech se podpisoval Ciliják (příp. 
Cilijak). Byl z pěti dětí tkalcovského mistra; 
chodil do německé obecné školy v Brně (do 
1871), potom rok do cvičné školy při českém 
učitelském ústavu. Po kratším pobytu s rodiči 
v Žerůtkách a Lysicích se pět měsíců učil u sta
vitele v Letovicích; když se rodina vrátila do 
Brna, rok navštěvoval Slovanské gymnázium, 
1875 přešel na český učitelský ústav (mat. 1879). 
Učil na jednotřídkách v Palupíně (1879—81) 
a České Olešné (od 1881). Po vykonání přísluš
ných zkoušek se stal odborným učitelem na 

měšťanské škole v Dačicích (1893—1909), po
tom byl ředitelem měšťanské školy v Želetavě 
(1909—17; pobýval zde občas i později) a ve 
Veverské Bítýšce (1918 —24, od 1921 též ředite
lem obecné školy). Na odpočinku žil v Brně. C. 
pracoval národně a osvětově, na veřejnosti vy
stupoval pokrokově a protiklerikálně. Před 
první světovou válkou se hlásil k realistickému 
hnutí, v 30. letech publikoval v novinách proti
nacistické básně, 1934 spolupodepsal projev 
českých spisovatelů proti fašismu. (Satirou Dva 
svati mezi hříšníky mířil na vůdčího agrárního 
politika Fr. Staňka, který se pokusil zabránit ší
ření knížky tím, že skoupil značnou část nákla
du.) C. byl dlouholetým členem výboru Morav
ského kola spisovatelů.

Svým založením byl C. lyrik, což pozname
nalo i jeho epiku a dramatickou tvorbu. V po
ezii byl zprvu ovlivněn S. Čechem, J. Zeyerem 
a zvláště symbolismem (O. Březinou a J. Opol- 
ským), postupně však převládl vliv macharov- 
ského realismu. Ve sbírce Hubená sklizeň vy
jádřil C. symbolickými obrazy, někdy poněkud 
konstruovanými, životní rezignaci i zápas s ní; 
nejosobitěji se projevil v písních inspirova
ných přírodním děním, hlavně jarem. Přírodní 
lyrika, meditace nad životem a smrtí se obje
vují i ve sbírce Preludia, v níž však nad sym
bolickými prvky převládá realisticky oriento
vaná tvorba; v námětech se uplatňují vzdor 
proti národnímu útlaku, ústící někdy v ironii 
a sarkasmus, antimilitaristické projevy, ohlasy 
první světové války i sociální motivy, zčásti 
vyjádřené v podobě žánrových obrázků. Ten
dence k střízlivějšímu a zvláště v dikci do jisté 
míry prozaizovanému verši vystupuje výraz
něji v C. epice, v níž se objevuje úsměvný po- 
lolegendární vesnický příběh {Balada o ševci, 
podivínu), maloměstská satira z válečné doby 
s havlíčkovskou intonací (Dva svati mezi hříš
níky), didaktizující alegorická pohádka pro
dchnutá mírumilovným demokratismem (Dvě 
království) i torzo vážné legendy (Svatý Vác
lav). V dramatické tvorbě se C. pokoušel 
o kratší básnické drama a o satiricky zaměře
né komedie. V prvním okruhu, vyrůstajícím 
volbou námětů i trýznivou erotikou ze symbo
lismu a dekadence, představuje nejvážnější 
pokus blankversem psané jednoaktové biblic
ké drama Pramen slitování, osobitě interpre
tující Jidášovu historii. Z mytologie a antic
kých dějin čerpaly i jiné C. aktovky, psané vět
šinou nesourodým veršem, mísícím lumírovské
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inverze s triviální květnatostí výrazu. V nená
ročných veselohrách chtěl C. reagovat na sou
dobé otázky (konflikt přežilého aristokratismu 
s činorodým demokratismem v Pavím oku, 
výsměch nadutým továrníkům v Dobrodin
cích}', z poválečné vlny utopií o důsledcích 
převratných vynálezů vzešla veselohra Regu
látor pohlaví, obsahující i invektivu proti mo
derním uměleckým směrům (Devětsil). Určitou 
antikvovanost některých C. prací zvyšovala 
skutečnost, že vyšly řadu let po napsání.

PSEUDONYMY: Jan Břit, Vojtěch Hlavsa. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy Času (1908—14); Cesta (od 
1918); Čas (1921); Čes. kultura (od 1912); Dačické 
listy; Jitřenka (1905); Kolo (od 1930); Lid. noviny 
(1904-39); Lumír (od 1933); Mladý svět (od 1920); 
Mor. orlice; Mor. noviny; Neděle (1904); Niva 
(1922-32); Novina (1908-12); Pramen (od 1920); 
Stan (od 1930); Večery Lid. novin (od 1913); Zlatá 
Praha (od 1903); Zvon (od 1916). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie: Upomínky (BB 1897); Chmury a úsměvy (BB 
1898); Sen vítězný (D 1898); Písně zemřelých (BB 
1902); Hubená sklizeň (BB 1922); Dravec. Pramen 
slitování (DD b. d., 1922, prem. 1908, druhá hra s tit. 
U studny v Getsemane); Dobrodinci (D b. d., 1922); 
Paví oko (D 1923); Dva svati mezi hříšníky (B 
1924); Rozčarování (D pro ml., 1924); Balada o šev- 
ci, podivínu (B 1927); Preludia (BB 1927); Dvě krá
lovství (B 1927); Dvě pohádky (1928); Svatý Václav 
(B 1929); Sehnuté větve (D 1930); Vykoupení (D 
1931); Láska (D 1932); 10 světýlek na vánoční stro
mek (pohádky, 1932). — Ostatní prače: Generál Su- 
vorov (b. d., 1900); Revoluce v Číně (1900); Buři 
a chrabré boje jejich za neodvislost (1902); Ruské 
války svedené za největšího vojevůdce ruského ge
nerála Suvorova (1903). I SCÉNICKY. Hra: Regu
látor pohlaví (1927). ■ KORESPONDENCE: B. Sla
vík: Z korespondence moravských spisovatelů El- 
garta Sokola a S. C. (z 1923), LidN (příloha) 10. 8. 
1941. I

LITERATURA: ■ ref. Dravec a Pramen slitování: 
K. Čvančara, Osvěta 1909 (Obzor divadelní); E. S. 
(Elgart Sokol), LidN 14. 7. 1922 ■;■ ref. Hubená 
sklizeň: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1922/23; A. N. 
(Novák), Lumír 1923 ■;■ ref. Dva svati mezi hříšní
ky: A. N. (Novák), LidN 10. 5. 1924; F. Götz, NO 16. 
7. 1924 ■; Č. (K. Červinka): ref. Regulátor pohlaví, 
Zvon 1926/27; -pa- (F. S. Procházka): ref. Dvě krá
lovství a Preludia, Zvon 1928/29; J. Staněk: ref. Pre
ludia, LidN 25. 11. 1927 + S. C. sedmdesátníkem, 
Pískle v trní 1929; -btk- (V. Brtník): Činnost S. C., 
Zvon 1928/29; J. Staněk: ref. Sehnuté větve, LidN 19. 
4. 1930; ■ nekrology: ih (I. Herben), LidN 14. 4. 
1939; jr, Mor. noviny 13. 4. 1939; drg, Mor. orlice 14. 
4. 1939; B. Slavík, Luhačovský salón 1939; R. H. (Ha
břina), Kolo 1939, s. 67. ■

' PP

Cyrilometodějská knihtiskárna, knih
kupectví a nakladatelství viz in Václav 
Kotrba

Matěj Cyrus
* 1566 Třebnice
† 16. 3. 1618 Praha

Biskup jednoty bratrské, významný pracovník 
v bratrském školství, překladatel a kazatel.

Byl v Mladé Boleslavi 1584 jáhnem a před 
1592 rektorem bratrské školy. V únoru 1587 
byl zapsán na univerzitě v Heidelbergu. 1596 
byl ordinován na kněze v Třebíči a jako kněz 
působil též v Komárově a v Tmáni u Berouna. 
Do 1601 byl duchovním správcem Kateřiny 
Rožmberské v Bechyni a v Českém Krumlově 
a správcem sboru ve Voticích. Měl velký vliv 
na Petra Voka z Rožmberka, jehož byl du
chovním rádcem. 1604 na synodě v Žeravicích 
byl přibrán do užší rady a 1609 byl členem ko
mise pro církevní řády. Téhož roku byl uveden 
jako místní duchovní správce do Betlémské 
kaple a stal se seniorem konzistoře podobojí. 
Tam působil později jako přední zástupce 
bratrského duchovenstva a staral se hlavně 
o rozvoj bratrského školství. 1611 byl zvolen 
biskupem jednoty. Byl pohřben (spolu se sy
nem a dcerou, kteří zemřeli 1613 na mor) 
v Betlémské kapli.

Jako literát proslul zejména překladem ces
topisného díla Jeana de Léry; překlad pořídil 
s P. Slovaciem. Dílo bylo dokončeno 1590 pod 
titulem Historie o plavení se do Ameriky, kte
ráž i Brasilia slově. Z C. kazatelské činnosti se 
dochovalo latinské kázání na pohřbu Petra 
Voka, které vyšlo dvakrát i s českým překla
dem.

RUKOPISNĚ: Historie o plavení se do Ameriky, 
kteráž i Brasilia slově ... (1590). ■ KNIŽNĚ. Artium 
universarum excellentissima ars ... aneb Kázaní 
o tom, kterak by člověk křesťanský... umříti 
mohl... (1612). ■ EDICE: Jean de Léry: Historie
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o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slově. 
Z latiny přeložili roku 1590 Pavel Slovák a M. C. 
(1957, ed. Q. Hodura, B. Horák). — Ukázky: in J. Jire- 
ček: Antologie z literatury české doby střední (1858). 
■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1718-19. I LITE
RATURA: V. V. Tomek in Geschichte der Prager 
Universitát (1849); J. Jireček: Léryova cesta do Bra
zílie v českém překladu, ČČM 1862; A. Rezek: Do
datky a opravy k biografiím starších Spisovatelův 
českých a k starší české bibliografii, Č£M 1888; Z. 
Winter in Děje vysokých škol pražských (1897) + in 
Život a učení na partikulárních školách 15. a 16. sto
letí (1901); R. Říčan in Dějiny jednoty bratrské 
(1957); Q. Hodura, B. Horák, Z. Tichá in Jean de Lé- 
ry: Historie o plavení se do Ameriky... (1957).

zdt

Arnošt Czech z Czechenherzu
* 23. 8. 1878 Praha
† 26. 12. 1951 Praha

Básník, prozaik a dramatik, navazující na novoro- 
mantické literární tendence; v pozdějších románech 
a úvahách se zaměřil k propagaci kultury Indie.

Psal se též A. C. z Czechenherzů, A. C. Cze- 
chenherz, A. z Czechenherzu. Pocházel z rodi
ny vyššího státního úředníka. Studoval na niž
ším gymnáziu v Třeboni (kvartu zde dokončil 
1895) a pak rok v Praze, studia však nedokon
čil a vstoupil do poštovních služeb (1896). 1908 
ze státní služby vystoupil a 1909 — 29 byl za
městnán jako úředník Zemské banky (ze zdra
votních důvodů odešel předčasně do penze). 
1906 podnikl cestu do Itálie. Po první válce 
působil v časopise Česká svoboda. Ve 20. le
tech se začal blíže zajímat o indickou kulturu 
a o studium sanskrtu a stal se propagátorem 
indicko-československého přátelství; byl čle
nem Indického sdružení při Orientálním ústa
vu v Praze a Indián Society of Oriental Art 
v Kalkatě.

Na počátku století vydával C. prózy a poz
ději i básně ovlivněné dobovými novoroman- 
tickými tendencemi: v obojím se opakovaly 
tehdy běžné snové a pohádkové motivy, sklon 

k líčení výlučných prostředí a zájem o záhady 
duševního života. S těmito tendencemi souzněl 
i romantizující kult Napoleonova génia, jemuž 
C. věnoval sbírku Svatohelenský Prométheus. 
Do 1908 napsal i několik divadelních her (na 
profesionální scénu se z nich dostala jen Cena 
slávy), v nichž se pokoušel eklekticky uplatnit 
rysy porealistického dramatu, hlavně nálado
vost a senzitivního, rozporuplného hrdinu; ve 
skutečnosti však těžily C. hry spíš z tradice 
konvenčních dramatických situací a dějových 
efektů. Diletantský zájem o parapsychologii, 
projevující se i v C. úvahách (např. v knížce 
tíledající lidstvo, která spojuje výklad praktic
ké filozofie s odmítáním materialismu a ateis
mu a s popisem různých metapsychických je
vů), ho přivedl později k amatérskému studiu 
indického života a kultury. Jeho výsledkem 
byly překlady ze sanskrtu, výklady indické fi
lozofie, básně a zejména několik románů z in
dického prostředí, vydaných ve 30. letech. C. 
v nich vyjadřoval svůj vřelý vztah k boji Indie 
za nezávislost a usiloval v rámci románového 
příběhu co nejvíc informovat čtenáře o staré 
kultuře i o současné politice země. Snaha ma
ximálně přiblížit zvláštní prostředí a životní 
podmínky však zůstala omezena na často 
neorganické výklady v dialozích postav; obraz 
boje proti koloniální nadvládě je pak v C. ro
mánech vytvářen spíš prostřednictvím aparátu 
konvenčních dějových prvků, k nimž patří slo
žité intriky, romaneskní zvraty situace a sen
zační motivy iracionálních sil „tajemné“ Indie. 
— Podle údaje F. S. Frabši odevzdal C. 1906 
do tisku svazek esejů Sensitivové (o J. Karás
kovi, E. Lešehradovi, J. Wojkowiczovi).

ŠIFRA: cz. ■ PŘÍSPĚVKY m. Čes. svoboda (1919); 
Dalibor (od 1904); Máj (od 1908); Melpomene (od 
1903); Moderní žena (od 1909); Nár. listy; Nár. poli
tika; Osvěta (od 1911); Podvysocké listy (Kutná Ho
ra, od 1906); Posel z Budče (1904); Rozkvět (od 
1905); Světozor; Zlatá Praha. ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Několik slov ku Goethově pro
dukci literární (studie, 1901); Snivá láska (P 1902); 
Štěstí světla (P 1902); Vilém Hauff (studie, 1903); 
Spása (D 1904); Cena slávy (D 1905, prem. 1904); Za 
cizí vinu (D 1906); Jen ta a žádná jiná (D 1906); Ka
rel Havlíček Borovský (studie, 1906); Hetéra (P 
1908); Ve tmách života (DD 1908); Písně samotáře 
(1910); Erotovy úsměvy (BB 1910); Svatohelenský 
Prométheus (BB 1912); Zlatý horizont (B 1912); Ku- 
pidovy hry o život i smrt (PP 1912); Víra v život (R 
1920); Hledající lidstvo (E 1922); Podzimní píseň
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(BB 1928); Brahmánská moudrost (výklad véd, 
1929); Šiva, božský tanečník (R 1933); Palác na bře
hu Gangy (R 1934); Bouře nad Bombají (R 1936); 
Má Indie (B 1938); Hovory s nesmrtelnými (B 1940); 
Okno ve vzpomínkách (B 1941); Avašina píseň (D 
1941); Babylónská věž (R 1944). — Překlady: Ghata 
karparam. Rozbitý džbán (1935). ■ REDIGOVAL 
časopisy: Melpomene (1903—04), Česká svoboda 
(1919 — 20, odp. a ved. red.). I

LITERATURA: F. S. Frabša: A. C. z C. (1906). ■ 
A. Novák: ref. Snivá láska, Rozhledy 1902; V. Dyk: 
ref. Spása, Přehled 1903/04; O. V. (A. Drtil): ref. Za 
cizí vinu, Přehled 1905/06; K. Fiala: ref. Písně samo
táře, Moderní revue 1910; A. Veselý: £ef. Svatohe- 
lenský Prométheus, Čes. revue 1912; J. Matouš: 
Okultní literatura (ref. Hledající lidstvo), Nové Če
chy 1923; an.: A. C. z C., NO 22. 8. 1928; B. Jedlička: 
ref. Bouře nad Bombají, LidN 26. 7. 1936; an.: A. C. 
z C., LidN 23. 8. 1938; an.: Jubilejní vzpomínka k še
desátinám, LitN 1938.

//

Marie Čacká
*-9. 3. 1811 Praha
† 18. 3. 1882 Praha

Sentimentalistická básnířka, autorka písňové lyriky 
vydávané za dílo prosté venkovanky; překladatelka 
z francouzštiny.

VI. jm. Františka Svobodová, provd. Pichlová, 
dcera profesora Akad. gymnázia a spisovatele 
F. J. Svobody. Navštěvovala Amerlingovy 
přednášky (v tomto prostředí se nazývala Bo- 
žislava) a podílela se na založení prvního vy- 
chovávacího ústavu pro české dívky v Praze; 
v něm také vyučovala. 1845 se provdala za. 
spisovatele J. B. Pichla, povoláním lékaře. 
S ním vystřídala různá místa jeho působení 
(1845—48 Pardubice, 1848 — 54 Praha, 
1854—61 Kladno, 1861—64 Nýřany, od 1864 
Praha); zvi. v Pardubicích a v Praze se činně 
zúčastňovala společenského života a soustře
ďovala kolem sebe měšťanské dívky, jež vyu
čovala francouzštině i národně uvědomovala. 
Její přátelské vztahy s B. Němcovou a B. Raj
skou (A. Čelakovskou) byly narušeny po odha
lení mystifikace spojené s pseudonymem M. Č.

Pod pseudonymem M. Č. publikovala spiso
vatelka 1838—44 drobné lyrické básně, jež 
žánrově i motivicky vycházely ž folklórních 
vzorů (Vesnické písně — postupně uveřejňo
vaný cyklus, poprvé Čes. včela 1838) a zároveň 
většinou kombinovaly tento ohlasový základ 
s některými typickými atributy soudobé senti- 
mentalistické poezie (teskný a snivý nádech, 
jemný škádlivý humor, výraz vlasteneckého 
a morálního cítění, kompozice anticipující 
zhudebnění textů). Osobitou a nejpopulárnější 
částí tvorby Č. byly Matčiny písně (postupně 
uveřejňovaný cyklus, poprvé Květy 1838), 
atraktivní svou prostotou a něžností a literár
ně významné objevem specificky ženské ob
lasti poezie i aktualizací poměrně zasunutého 
žánru folklórní lyriky — ukolébavky. Přičině
ním J. B. Pichla, který tyto verše předával re
dakcím, byla Č. — vzdělaná pražská dívka 
a chápavá literární žačka Čelakovského 
a Chmelenského (v téže době publikující i pod 
jm. Bohunka Svobodová a pod průzračným 
pseudonymem Božislava) — pokládána za 
mladou venkovskou matku se spontánním 
básnickým talentem. Fikce byla pak doplněna 
i lokalizací na« Podbrdsko. Mystifikace i sláva 
Č. vyvrcholily koncem 1. pol. 40. let: 1843—44 
bylo zhudebněno 6 jejích básní, z toho 3 F. 
Škroupem; redakce Přílohy k Věnci veřejně 
potvrdila existenci selky Č.; 1844 vyšla v Kvě
tech zpráva o její smrti, následovaná básní V. 
Růžičkové Nad hrobem M. Č. a „posmrtným“ 
rozborem poezie Č. od V. B. Nebeského. — 
1846 Květy oznámily, že Č. chystá knižní vy
dání svých básní, a odhalily její £>ravé jméno. 
V tomto vydání (Písně, 1857) pak Č. mírně roz
šířila původní rozsah jednotlivých okruhů své 
lyriky (odd. Rozličné, Vesnické, Matčiny) 
a uplatnila i mladší cyklus Kunětické elegie; 
kniha zůstala už bez odezvy. — V překladatel
ské činnosti se Č. orientovala na francouzskou 
prózu.

PSEUDONYM: Božislava. ■ PŘÍSPĚVKY m. Čes. 
včela (od 1838; Vesnické písně, Básně lyrické); Hor
ník. Alm. na r. 1845 (Kutná Hora; „posmrtně“ publi
kovaná báseň); Květy (od 1838; Matčiny písně); Lu
mír (red. Mikovec, od 1851; básně a překl. povídek); 
alm. Pomněnky (1843); Příloha k Věnci (1843—44); 
Věnec (1843—44; Matčiny písně v hud. kompozici F. 
Škroupa). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Písně (1857). - Pře
klady: Ch. Reybaud: Lucie (1843, pseud. Božislava); 
J. N. Bouilly: Povídky z francouzského lidu (i adapt., 
1875). ■
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LITERATURA: V. B. Nebeský: Česká poezie, Pří
loha k Věnci 1843/44, s. 43; Red.: M. Č. je opravdu 
selka..., tamtéž, s. 44; an.: Opět umlknul hlas..., 
Květy 29. 2. 1844, rubr. Besedy; V. B. Nebeský: Ně
kolik slov na památku M. Č., Květy 23. 7. 1844; an.: 
M. Č., oplakávaná selka básnířka, chystá nyní..., 
Květy 6. 8. 1846, rubr. Domácí zprávy; J. B. Pichl: 
Vlastenecké vzpomínky, Čes. včela 1876 — 80 (kniž. 
1936); ■ nekrology: F. Čenský, Osvěta 1882; an. (E. 
Krásnohorská), Ženské listy 1882 ■; V. Kučerová in 
K historii ženského hnutí v Čechách. Amerlingova 
éra (Brno 1914); M. Hýsek in J. B. Pichl: Vlastenecké 
vzpomínky (1936).

kh

Jan Čapek

† po 1429

Autor husitských traktátů a písní.

Bezpečné údaje o jeho původu a studiích se 
nedochovaly; pravděpodobně pocházel z Pra
hy, knězem se stal asi 1417. V prvních letech 
po Husově smrti byl nablízku Jakoubkovi ze 
Stříbra, jejž podporoval v úsilí o zobecnění 
laického přijímání podobojí. Dokladem toho 
je český traktát nazývaný Knížky o přijímání 
z kalicha (1417), jehož hlavní teze spolu s cito
vanými výroky církevních autorit zpopularizo
val Č. ve veršované skladbě Otázka nynie ta
ková běží, a ta mu zase byla základem pro pí
seň Kristovoť jest ustavenie. Podobným způso
bem zpracoval Č. též Desatero v písni Nuž, 
křesťané viery pravé a jako prostředek dobové 
agitace proti přebujelému kultu svátých vy
tvořil píseň Ve jméno božie počněme. Podílel 
se též na vzniku husitské bohoslužby a přičítá 
se mu účast (nejspíše opět v nějaké součinnos
ti s Jakoubkem) na překladu misálových textů 
do češtiny. Z počátku husitských válek se do
chovala zpráva o Č. jako iniciátoru lidového 
zpěvu v souvislosti s písní Dietky, bohu zpie- 
vajme, kterou složil jako díkůvzdání za vítěz
ství na Vítkově (1420). Z téže doby patrně po
chází i jeho nejslavnější písňová skladba, hu
sitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. Doba, 
kdy se Č. přiklonil k táborskému učení, není

Čapek

přesněji známa, ale už 1421 byl za táborskou 
stranu přítomen na pražské synodě husitského 
kněžstva. Podle řídkých zpráv z dalších let vy
stoupil Č. 1424 v disputaci táborských kněží 
s pražskými mistry, v pol. 20. let působil jako 
duchovní správce v Klatovech a 1429 se jeho 
jméno objevuje naposledy mezi účastníky tá
borské synody. Č. traktát z těchto let, vyzýva
jící k nesmlouvavému boji proti nepřátelům 
zákona božího, je znám jen ze zmínek v sou
dobé polemice Jana z Příbramě.

Č. dochované dílo je rozsahem nevelké, ale 
uprostřed rozhodujících let revolučního hnutí 
ojedinělé jako výraz úsilí nalézt co nejúčinněj
ší prostředky pro šíření a obhajobu aktuálních 
myšlenek a věroučných článků, k nimž tehdy 
dospívali Husovi následovníci ve svých latin
ských spisech a disputacích. Je to patrné jak 
z C. působivého střídání výkladových, řečnic
kých a polemických pasáží, z využívání rytmu 
i rýmu v traktátu, tak ze zpracování téže tema
tiky v různých žánrových polohách. Především 
však je to patrné z toho, jak podle Husova pří
kladu dokázal postihnout význam lidového 
zpěvu, pro nějž našel v revolučním boji nové 
poslání. Č. je jediným známým skladatelem 
husitských písní, třebaže pouze u pěti je dolo
ženo jeho autorství. Dochovaly se (mimo Diet
ky, bohu zpievajme) v Jistebnickém kancioná
le. Chorál Ktož jsú boží bojovníci patří k nej
lepším výtvorům husitského básnictví.

EDICE: ■ Knížky o přijímání z kalicha: F. Menčík 
in Rozmanitosti 1 (Jičín 1880); J. Dobiáš: Dva ruko
pisy z poč. 15. stol., Časopis historický 1881 ■; Otáz
ka nynie taková běží: in Veršované skladby doby 
husitské (1963, ed. F. Svejkovský); ■ písně Dietky, 
bohu zpievajme, Ktož jsú boží bojovníci, Nuž, křes
ťané viery pravé: Z. Nejedlý in Dějiny husitského 
zpěvu za válek husitských (1913 → Dějiny husitské
ho zpěvu 6, 1956); in Husitské písně (1952, ed. J. 
Daňhelka); in Výbor z české literatury doby husitské 
1 (1963); Ktož jsú boží bojovníci též in Tisíc let čes
ké poezie 1 (1974) ■;■ Ve jméno božie počněme: Z. 
Nejedlý in Dějiny husitského zpěvu za válek husit
ských (1913 → Dějiny husitského zpěvu 6, 1956); in 
Husitské písně (1952, ed. J. Daňhelka) ■;■ Kristovoť 
jest ustavenie: Z. Nejedlý in Dějiny husitského zpě
vu za‘válek husitských (1913 → Dějiny husitského 
zpěvu 6, 1956); in Výbor z české literatury doby hu
sitské 1 (1963) ■. ■

LITERATURA: Z. Nejedlý in Dějiny husitského 
zpěvu za válek husitských (1913 → Dějiny husitské
ho zpěvu 4, 1955); F. M. Bartoš: Z politické literatu
ry doby husitské 2. Kněz J. Č., Sborník historický 5,
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1957; F. Svejkovský: Z básnické činnosti J. Č., LF 
1962; R. Jakobson: Ktož jsú boží bojovníci. Slovní 
stavba husitského chorálu, International Journal of 
Slavic Linguistics and Poetics 7, 1963; E. Pražák: 
Ktož jsú boží bojovníci, Strahovská knihovna 4, 
1969; viz též EDICE.

ep

Jan Blahoslav Čapek
* 6. 11. 1903 Třebechovice pod Orebem
† 10. 9. 1982 Praha

Literární historik, kritik, kulturní publicista, básník 
a prozaik, překladatel z latiny a angličtiny, editor; 
historik české a slovenské literatury, znalec anglické 
literatury, orientovaný zejména na postižení ideo
vých a mravních stránek literárního vývoje, shledá
vající v domácím písemnictví nepřetržitou kontinui
tu s tradicemi humanismu a reformace; kritický 
a esejistický vykladač soudobé literatury.

Otec byl českobratrským farářem. Č. studoval 
na gymnáziu v Pardubicích, Hradci Král, 
a v Rychnově n. K. (mat. 1923) a na filoz. fa
kultě v Praze (obor čeština, angličtina), kde byl 
žákem J. Jakubce a V. Mathesia (doktorát 1927 
prací Tvůrčí básnické dílo J V. Sládka). 1934 
se habilitoval pro obor české literatury prací 
o československé literatuře toleranční. Před
nášel českou literaturu na Husově fakultě 
(1930—39), na Vysoké škole obchodní (1939, 
1945) a na konzervatoři (1941 —42); před habi- 
litací a po dobu bezplatné docentury pracoval 
jako knihovník (1928 — 29), redaktor (Kostnic
ké jiskry 1930—36), tajemník Extenzí čs. vyso
kých škol (1935—39, 1945), úředník minister
stva zahraničí (1938—39), za okupace v lexi- 
kografické a bibliografické komisi ČAVU, pak 
byl pracovně nasazen. 1945 byl jmenován řád
ným profesorem české literatury na filoz. fa
kultě v Praze; přednášel na pedagogické fa
kultě, v univerzitních extenzích, pro učitelské 
kursy aj. Od 1959 pracoval v Památníku ná
rodního písemnictví, pak v Ústavu pro dějiny 
UK, 1968—71 působil znovu na filoz. fakultě, 
poté odešel do důchodu. Podnikl několik stu

dijních a přednáškových cest do ciziny (Švý
carsko, Švédsko, Polsko, Itálie, Indie).

Č. literárněhistorická činnost obsáhla v díl
čích i syntetizujících pohledech vývoj české li
teratury od středověkých památek po součas
nost. Heuristickými a ideografickými principy 
navazoval Č. na českou pozitivistickou histo
riografii, rozvíjel však především ideově etic
ký výklad literárních jevů, který spojoval se 
studiem umělecké osobnosti, s tvarovou analý
zou díla a se zřetelem ke specifice kulturních 
epoch a uměleckých směrů (reformace, huma
nismus, baroko, osvícenství, klasicismus, ro
mantismus i literární hnutí 20. stol.). Osobní 
vztah k českobratrské evangelické tradici vedl 
Č. zejména k podrobnému studiu reformace, 
k vyzvědání jejího myšlenkového a literární
ho odkazu (komeniologické studie, obsáhlá 
práce Československá literatura toleranční 
1781 — 1861 ve 2 sv., aj.); projevil se kritickým 
stanoviskem k protireformaci a soudobému 
kultu baroka (polemický spis Z kulturních dě
jin českých 17. a 18. století aj.) i zájmem o du
chovní a náboženské otázky literatury 19. a 20. 
století. Novodobému českému písemnictví vě
noval Č. především synteticky koncipovanou 
studii o literárním životě 20. až 50. let 19. stole
tí, která sleduje i soudobý ideový kontext 
evropský {Duch české literatury předbřeznové 
a předmájové), obsažný přehled moderní české 
poezie a prózy {Profil české poezie a prózy od r. 
1918) a dále četné monotematické studie (pod
statná část souboru Záření ducha a slova), kri
tické stati a recenze i práce popularizační. Č. 
poutaly také obecné metodologické problémy 
literární vědy a kritiky a rovněž filozofické 
aspekty českých dějin, v jejichž pojetí byl 
ovlivňován idealistickými koncepcemi. Trvale 
se zajímal o slovenskou literaturu minulou 
i současnou (monografie o A. Doležalovi, podíl 
na slovenských částech Jakubcových dějin, 
práce o nových slovenských básnících); výra
zem jeho široce založených odborných zájmů 
byla řada článků a knižních doslovů o cizích, 
zvláště anglických autorech. Č. původní tvorba 
obsahuje lyrickou poezii osobních vyznání 
a meditací a historickou novelistiku, zaměře
nou na dokumentárně psychologickou evokaci 
bělohorské doby. Autorovo umělecké založení 
se projevovalo také inklinací k esejistické for
mě a překládáním krásné literatury z latiny 
a angličtiny (časopisecky publikoval např. pře
klady E. A. Poea a R. Ch. Brooka).376



PSEUDONYM, ŠIFRY: Jan Styr; J. B. Č., jbč, Jek, 
-k, nk. ■ PŘÍSPĚVKY in: Acta Comeniana; Acta 
Universitatis Carolinae; Annali dell’ Instituto Uni- 
versitario Orientale, Sezione Slava (Neapol 1975, 
studie Paradox české renesance); ČCM (od 1932); 
Časopis Matice mor. (od 1932); Časopis pro moder
ní filologii (od 1939); Čes. mysl; Čes. lid; Čin (od 
1929); Čteme (od 1943); Dělnická osvěta (od 1942); 
Host (od 1924); Kmen (od 1926); Kostnické jiskry 
(od 1930); Kritika (od 1925); sb. Krkonoše-Podkrko- 
noší (1969); Křesťanská revue; Lid. noviny (od 1938); 
Lit. noviny (od 1930); Lit. rozhledy (od 1930); Lit. 
svět (od 1927); Náboženská revue (od 1930); Nár. 
osvobození (od 1925); Naša veda; Naše doba (od
1928) ; Naše věda (od 1932); Nová svoboda (od 
1924); Nové Čechy (od 1931); Panoráma (od 1938); 
Prúdy; Rozhledy (od 1935); Rozpravy Aventina (od 
1926); Sever a východ (od 1925); Slovenská literatú- 
ra; Slovenské směry; Slovesná věda (od 1948); Slovo 
a slovesnost (od 1936); Tvorba (od 1946); Věstník 
KČSN (1932 Veršovaná zpracování Otčenáše, sep. 
1933; 1936 Alegorie Nové rady a Theriobulie, sep. 
1937; 1938 Vznik a funkce Nové rady, i sep.); Zlatý 
máj; Zvon (od 1940) aj. ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře: Zlomený kmen (P 1925); Henrik Ibsen 
a nemoc Evropy (E 1928); Slovo nad světlem (BB
1929) ; Boj o milost (BB 1931); Píseň písní (verš, pa
rafráze, 1931); Augustin Doležal a jeho Tragoedia 
(1931); Československá literatura toleranční 
1781 — 1861 (2 sv., 1933); Duch české literatury před
březnové a předmájové (1938); Zápas o svobodu 
v zrcadle československé literatury (1938); Jiří z Po
děbrad v české literatuře (1940); Z kulturních dějin 
českých 17. a 18. století (1940); Poutníček (doprovod 
k obrázkovým letopisům, 1940); Setkání (P 1946); 
Profil české poezie a prózy od r. 1918 (1947); Česko
slovenská jednota (1947, s M. Pišútem); Záření du
cha a slova (soubor studií, 1948); Duch a odkaz čes
koslovenské reformace (1951); Betlémská kaple 
v české literatuře (1952); Básník vesmíru a člověka 
(1968); Za jazyk přibitý (P 1970). — Překlady: Lyra 
Kampanova (1942); Vavřinec z Březové: Píseň o ví
tězství u Domažlic (1951). ■ REDIGOVAL časopis: 
Kostnické jiskry (1930—36); knižnice: Špalíček 
(1927—40, s A. Císařovou-Kolářovou), Sloupové pa
mětní (reformační památky, 1942—49), Tvar (lyrika, 
1940—48), Vinohrad (prózy, 1946 — 48). ■ USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Sestry v kráse (výbor z české 
lyriky, 1941); Pozdravy mládí a naděje (antologie 
z mladé poezie, 1947); Hviezdoslav (antologie, 
1949). I

LITERATURA: ■ ref. Slovo nad světlem: A. No
vák, Lumír 1929/30; F. X. Salda: Glosa o tzv. poezii 
reflektivní a meditativní, ŠZáp 1930/31 ■; A. N. 
(Novák): ref. Augustin Doležal a jeho Tragoedia, 
LidN 14. 4. 1932; J. Jakubec: ref. Československá li
teratura toleranční 1781 — 1861, Naše věda 1934; J. 
Vilikovský: O novějších pracích k dějinám staročes-
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ké literatury (ref. Alegorie Nové rady a Theriobulie), 
Naše věda 1941; tk (F. Trávníček): O české slovesné 
baroko, LidN 13. 1. 1941; J. Hrabák: Ze staršího čes
kého písemnictví (ref. Vznik a funkce Nové rady), 
SaS 1941; J. Hájek: Česká literatura mezi dvěma 
válkami (ref. Profil české poezie a prózy od r. 1918), 
Tvorba 1947, č. 15; V. Štěpánek: Příspěvky J. B. Č. 
k dějinám a kritice novočeské literatury (ref. Záření 
ducha a slova), LF 1949; Z.: Padesátiny J. B. Č., LitN 
1953, č.,46; M. P. (Plecháč): J. B. Č., Jednota bratrská 
1953; L. Šmíd: 60 let J. B. Č., Kostnické jiskry 1963, č. 
38; ■ k sedmdesátinám: L. Š. (Šmíd), Kostnické jisk
ry 1973, č. 37; -jšp- (J. Špičák), Svob. slovo 6. 11. 
1973; E. Michálek, LF 1973; Z. Matějček, Jednota 
bratrská 1974, č. 2 ■; Z. Tichá: Dva příspěvky k po
znání českého literárního humanismu a renesance 
(ref. Paradox české renesance), ČLit 1976; ■ k pěta- 
sedmdesátinám: J. Lejdar, Čes. bratr 1978, č. 154; E. 
Michálek, Svob. slovo 3. 11. 1978; Ns., Kostnické 
jiskry 1978, č. 36 ■; V. Forst: Za J. B. Č., ČLit 1983.

et

Jan Ladislav Čapek
* 26. 1. 1858 Semily
† 9. 7. 1913 Voloska u Opatije (Jugoslávie)

Překladatel poezie a dramat z antických jazyků, au
tor studií prozodických a metrických.

Otec Josef, perníkař, byl dlouholetým staros
tou města a okresu Semily. Č. studoval 1870— 
78 na malostranském gymnáziu v Praze, pak 
se jako jednoroční dobrovolník účastnil oku
pace Hercegoviny. Klasickou a slovanskou fi
lologii vystudoval v Praze, jako suplent půso
bil na gymnáziích v Praze v Jindřišské ul. (1 
rok), v Litomyšli (2 roky), v Českých Budějovi
cích (6 let), v Kolíně (1 rok) a od 1893 jako 
profesor v Jičíně. Byl znalcem hudby a dob
rým amatérským zpěvákem. Do výslužby ode
šel v dubnu 1913 a odjel k moři na léčení. Byl 
pohřben ve Volosce u Opatije.

Zabýval se prozodikou a metrikou, z těchto 
oborů psal hesla pro Ottův slovník naučný. 
První přeložil do češtiny Herondovy Mimiam- 
by, přízvučně překládal komedie Plautovy, 
o prozodické problematice překladů z antic
kých jazyků s ním polemizoval J. Král.
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PŘÍSPĚVKY zrz.Čes. muzeum filologické (od 1901); 
Výr. zpráva gymnázia v Jičíně (od 1904); Ottův slov
ník naučný. ■ KNIŽNĚ. Překlady: Herondes: Mimi- 
amby (1900); T. Maccius Plautus: Mostellaria. Ko
medie o strašidle (1904) + Pseudolus (1907) + 
Chlubný vojín (Miles gloriosus) (b. d., 1911). — Pole
miky s J. Králem: něco o poměru české prozó-
die přízvučné a časoměrné k rozměrům antickým 
(1901); Ještě některé úvahy o poměru obou prozódií 
českých k rozměrům antickým časoměrným (b. d., 
1902); Prohlášení (b. d. 1902); Odpověď na kritiku p. 
prof. dra Jos. Krále o mém překladě Herondových 
Mimiambů (1903). ■

LITERATURA: J. Král in O prozódii české 
2 (1938 ← polemické stati z LF 1901—04); L. Lukáš 
in Literární místopis Semilská (1947).

mo

Josef Čapek
* 23. 3. 1887 Hronov
† mezi 5. a 24. 4. 1945 koncentrační tábor Ber- 
gen-Belsen

Malíř a grafik; prozaik a dramatik (část tvorby 
vznikla spoluprací s K. Čapkem), autor děl pro děti, 
básník, žurnalista, výtvarný kritik a teoretik. Vyšel 
ze snah předválečné moderny; svou prózou, ovliv
něnou zprvu kubistickým výtvarným principem, 
později filozofickým esejem, tíhl k typu bezdějové 
beletrie.

Otec Antonín Č. byl lékař, který působil i jako 
osvětový pracovník, matka Božena Č. byla 
sběratelkou literárního folklóru, babička 
z matčiny strany je vzpomínána jako rázovitá 
lidová vyprávěčka; oba sourozenci, Helena 
a zvláště Karel, působili literárně. Dětství pro
žil J. Č. v Malých Svatoňovicích, od 1890 
v Úpici, kde chodil do obecné a měšťanské 
školy; rok (1900—01) strávil v Žacléři, aby se 
naučil německy. V období 1901—03 navštěvo
val německou tkalcovskou odbornou školu ve 
Vrchlabí, pak pracoval rok doma v Úpici 
v Oberlándrově tkalcovně jako tkadlec, mon
tér a zámečník. 1904 odešel natrvalo do Prahy. 
Zde studoval na Uměleckoprůmyslové škole, 
a to do 1907 jako žák všeobecné školy prof. E. 
Dítěte (zde ho též učili J. Preisler a L. Saloun), 

do 1910 jako žák speciální školy pro dekora
tivní malbu prof. K. Maška; výtvarně ho však 
podstatněji formovalo francouzské pocézan- 
novské malířství a jeho česká paralela. V téže 
době, už společně s bratrem Karlem (rodina se 
1907 přestěhovala do Prahy a bydlela v Říční 
ulici na Malé Straně), vstoupil do literárního 
života výtvarnými i literárními referáty 
a drobnými prózami. Po absolvování Umělec
koprůmyslové školy odjel v říjnu 1910 do Pa
říže (bratr Karel za ním přijel začátkem břez
na 1911 z Berlína). Kreslil tu v ranních i večer
ních kursech školy Colarossi, z bezprostřed
ních výtvarných zážitků bylo nejsilnější setká
ní s uměním přírodních národů; s Karlem Č. 
tehdy rozepsal první verzi hry Loupežník. 
V červenci 1911 odjel přes Marseille do Špa
nělska na krátkou okružní cestu po galeriích 
(zaujat hlavně Grekem, Goyou a Zurbará- 
nem), v srpnu byl už zpět v Praze. (Znovu za
jel do Paříže krátce v říjnu 1912.) Po návratu 
vstoupil do Skupiny výtvarných umělců, nově 
založeného sdružení moderně orientovaných 
příslušníků své generace, a stal se také pro 
prvních šest čísel redaktorem jejího orgánu 
Umělecký měsíčník (1911 — 12); 1912 poprvé 
vystavoval (na skupinové výstavě) své oleje 
a začal samostatně tisknout prózu a výtvarné 
články. Nesouhlas s kubisty ortodoxně picas- 
sovské ražby a se zjednostraněním spolkové
ho života ho však vedl 1912 k rozchodu se 
Skupinou (s ním odešli i V. Hofman a V. Spá
la), vstoupil do spolku Mánes a redigoval (s A. 
Matějčkem) 17. ročník Volných směrů (1912— 
13), v dubnu 1914 byl však z Mánesa vyloučen 
pro kritiku výboru, na němž žádal větší nezá
vislost pro redakci Volných směrů. S bratrem 
Karlem a v úzké spolupráci s S. K. Neuman
nem se podílel na vydání Almanachu na rok 
1914 (říjen 1913), v korespondenci s Neuman
nem se také rodil plán na nový umělecký časo
pis, realizovaný až od jara 1918 (Červen). Svě
tová válka zmařila Č. plány na další studijní 
cesty (Španělsko) a intenzivnější styky se za
hraničními galeriemi; pro špatný zrak však ne
musel narukovat. Ve válečných letech se vý
znamně rozvinul jeho vztah k německým ex- 
presionistickým časopisům (Aktion, Sturm aj.); 
1918 vstoupil do redakce Národních listů, 
1918 — 20 redigoval satirický časopis Nebojsa, 
1918 založil s J. Zrzavým, V. Hofmanem, V. 
Spálou a R. Kremličkou skupinu Tvrdošíjní 
(její 6. výstava 1924 byla první soubornou vý-
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stavou J. Č.). 1919 se oženil s J. Pospíšilovou 
(1889—1962), 1923 se narodila dcera Alena, 
1925 se rodina přestěhovala na Vinohrady do 
vlastního dvojdomu, jehož jednu část obýval 
bratr Karel. Po výpovědi z Národních listů 
přešel J. Č. 1. 4. 1921 do redakce Lidových no
vin, v níž pracoval až do srpna 1939. Vedle to
ho působil 1930—31 v redakci časopisu Světo
zor, 1921—32 pracoval jako jevištní výtvarník 
pro Národní, Stavovské a Vinohradské divad
lo a pro Národní divadlo v Brně (celkem 55 in
scenací), a to nejčastěji s režiséry K. Čapkem, 
K. Dostálem, V. Novákem, F. Pujmanem a B. 
Stejskalem. Od konce války se také významně 
uplatňoval na poli knižní grafiky (proslul ze
jména svými knižními obálkami); upravoval 
tisky hlavně pro nakladatelství F. Obziny, J. 
Floriana, B. M. Kliky, F. Borového, pro Aven- 
tinum, Čin a Družstevní práci. Cest do ciziny 
bylo po válce poskrovnu (1923 Německo, 1938 
SSSR), prázdniny trávil ve 20. letech v jižních 
Čechách, v období 1930—38 v Oravském Pod- 
zámku. Protože se intenzívně angažoval 
v protifašistickém zápase (karikatury, žurnali
stika), byl ihned po vypuknutí války 1. 9. 1939 
za pobytu v Želivě zatčen a deportován na 
Pankrác; od 9. 9. 1939 byl vězněn v Dachau, od 
26. 9. 1939 v Buchenwaldu, od 26. 6. 1942 
v Sachsenhausenu (odkud byl na 7 týdnů pře
vezen do Berlína), od 25. 2. 1945 v Bergen-Bel- 
senu v Dolním Sasku, kde pravděpodobně 
v půli dubna podlehl epidemii skvrnitého tyfu. 
Symbolický hrob je na vyšehradském hřbitově 
v Praze.

Umělecká aktivita J. Č. spadala stejným dí
lem do oblasti výtvarné jako literární a byla 
zde i tam podobně mnohostranná,^ osobitá 
a paralelní. Ve výtvarné oblasti platí Č. za jed
noho ze zakladatelů moderního českého (post- 
impresionistického) výtvarného umění; zde se 
uplatnil jako malíř, grafik, karikaturista a scé
nický výtvarník, na literárním poli pak jako 
prozaik, dramatik, básník, pohádkář a novinář. 
Vnější pojítko obou činností tvořila jeho vý
tvarná publicistika (kritika, syntetizující vý
klad primitivní výtvarnosti, fejetony objasňují
cí kořeny, povahu a funkci moderního umění). 
Ve svých literárních začátcích prošel Č. rychle, 
v úzkém doteku se současnou uměleckou mo
dernou, několika stadii: secesí, novoklasicis- 
mem a kubismem expresívně modifikovaným. 
V jeho prózách se ustaloval postupně obraz 
světa jako takový průnik vnější a vnitřní reali-
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ty, který nastoluje polaritu zduchovělé před- 
mětnosti a naopak niternosti obrácené nave
nek; toto pojetí nazval sám autor magickým 
realismem. Za válečného zoufalství, jehož bez
prostředním výrazem se stala kniha Lelio, zto
tožnil se pól předmětné skutečnosti s pólem 
chaosu, zatímco fantazijní a snová niternost 
jediná poskytovala celistvost a naplnění; de
formující stylizace přivedla Č. prózu až na 
hranici absurdní grotesky. Po válce prošla Č. 
literární tvorba, podobně jako jeho tvorba 
malířská, procesem silného oproštění, jež bylo 
podporováno rostoucím Č. zaujetím pro nazí
rání a postoj dítěte. Po prózách pro děti a po 
baladickém příběhu o vině a trestu (Stín ka
pradiny), jehož novelistickou formu však au
tor uvolnil osamostatněním meditativního par
tu a mnohostrannou dialogizací textu, násle
dovala ve 30. letech rezignace na principy 
epické beletrie a naopak příklon k reflexívním 
formám podávajícím existenciální problemati
ku bezprostředně, a to k eseji organizovanému 
na beletristickém půdorysu (Kulhavý poutník) 
a k aforismu (Psáno do mraků). Začátkem 20. 
let se k této základní linii Č. literárního díla 
přidružila linie vytvářená pracemi, jež zrcadli
ly aktuální společenské děje a zároveň se sna
žily tuto současnost ovlivnit. Jak alegoricko 
-utopická dramata (Země mnoha jmen, s bra
trem Karlem Ze života hmyzu, Adam Stvoři
tel), tak Č. fejetony a ostatní novinářská čin
nost si kladou otázku, zda je možno zachránit 
současný svět, zasažený krizí kapitalistické 
společnosti, a ponechat člověku naději na bu
doucnost; autor odpovídá persifláží negativ
ních mravních principů ovládajících soudobou 
společnost, parodií snahy zlepšit svět násilnou 
cestou a konečně projevy důvěry v poznená
hlé zlepšování stávající skutečnosti. Koncem 
30. let. vyústil tento druh tvorby originální 
protifašistickou publicistikou literární i kre
sebnou (Diktátorské boty).

ŠIFRY: B. Č. (v pracích psaných společně s bratrem 
Karlem), jč, -jč-, J. Č., J. K. Č. (v začátcích, kdy se po
depisoval též J. K. Čapek). ■ PŘÍSPĚVKY in: Al
manach na rok 1914 (1913); Apollon (1924); Bytová 
kultura (1924-34); Cesta (1918-19); Čas (1914); 
Červen (1918—19); Čin (1930-34); D 40 (1939); 
Horkého týdeník (1909); Kmen (red. S. K. Neumann, 
1919); Kmen (red. J. Fučík, 1926—27); Kopřivy 
(1910); Krit. měsíčník (1938); Lid. noviny (1907 — 39); 
Lípa (1930); Listy pro umění a kritiku (1934); Lit. no
viny (1937); Lit. rozhledy (1923); Loutkář (1932, lout-
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kové hry Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen, Jak 
děti dělaly s pejskem a kočičkou Mikuláše); Lumír 
(1910—21); Mor. slez, revue (1907 — 09); Mor. kraj 
(1905); Musaion (red. K. Čapek, 1920); Musaion (red. 
O. Štorch-Marien, 1929); Národ (1917 — 18); Nár. lis
ty (1910—21); Nár. obzor (1908 — 09); Náš směr 
(1926); Nebojsa (1918—19); Nová žena (1932); Nové 
směry (1927); Novina (1910); Panoráma (1933); Pra
men (1925); Přehled (1910—13); Přerod (1922); Pří
tomnost (1924 — 36); Rozpravy Aventina (1925 —27); 
Scéna (1914); Snaha (1908); Stopa (1909-10); Stu
dentský časopis (1938); Studio (1928); Styl 
(1913-21); Typografia (1927); U (1937); Umělecký 
měsíčník (1911 — 12); Večery Lid. novin (1911 — 12); 
Věda a život (1936); Veraikon (1921); Volné směry 
(1912 — 14); Ženská revue (1908—10). ■ KNIŽNĚ: 
Beletrie a práce o umění: Zářivé hlubiny a jiné pró
zy (1916, s Karlem Č.; zde i Lásky hra osudná); Lelio 
(PP 1917); Krakonošova zahrada (PP 1918, s Kar
lem Č.); Nejskromnější umění (EE 1920); Ze života 
hmyzu (D 1921, prem. 1922, s Karlem Č.); Lásky hra 
osudná (D 1922, s Karlem Č., poprvé v kn. Zářivé 
hlubiny a jiné prózy, 1916, čas. už 1911); Pro delfína 
(PP 1923); Země mnoha jmen (D 1923, i prem.); Má
lo o mnohém (FF 1923); Umělý člověk (F 1924); 
Adam Stvořitel (D 1927, i prem., s Karlem Č.); Leda
cos (FF 1928); Povídání o pejskovi a kočičce (1929); 
Stín kapradiny (P 1930); Dobře to dopadlo aneb 
Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové (dramatiza
ce pohádky O tlustém pradědečkovi a loupežnících 
z kn. K. Čapka Devatero pohádek a ještě jedna od 
Josefa Čapka jako přívažek, 1932, i prem.); Kulhavý 
poutník (E 1936); Umění přírodních národů (1938);
— posmrtně: Básně z koncentračního tábora (1946, 
usp. V. Holan; 1980 s tit. Oheň a touha rozšiř, o pře
klady básní); Psáno do mraků (aforismy, 1947, ed. M. 
Halík). — Ostatní práce: Album deseti grafických 
listů J. Č. (1918); Osm linoleí (1919); Diktátorské bo
ty (1937); — posmrtně: Dějiny zblízka (1949, cykly: 
Diktátorské boty, Ve stínu fašismu, Modern Times); 
Veselý rok (1949). — Výbory: Co má člověk z umění 
a jiné úvahy o umění z let 1912 — 37 (1946, usp. M. 
Halík); Povídejme si, děti (1954, usp. M. Halík); 
O sobě (1958, usp. M. Halík); Moderní výtvarný vý
raz (1958, usp. M. Halík). — Souborná vydání: Spisy 
bratří Čapků (Aventinum, 1928—32, pokr. nakl. Fr. 
Borový, 1932—48, 51 sv., od 1939 ed. M. Halík); Dílo 
bratří Čapků (Čs. spisovatel, 1954 —71, ed. M. Halík). 
■ KORESPONDENCE: V. Dyk - S. K. Neumann
— bratři Čapkové: Korespondence z let 1905—1918 
(S. K. Neumannovi z 1910—18, usp. M. Blahynka, S. 
Jarošová, F. Všetička, 1962); Nepřicházejí vhod (B. 
Reynkovi z 1917 —35, usp. J. Glivický, L. Kundera, 
1969); Dvojí osud (J. Pospíšilové z 1910—18, usp. J. 
Dostál, J. Opelík, J. Slavík, 1980); Bratři Čapkové: 
Dopisy z mládí (z 1908 N. Jehličkové, usp. T. Halík, 
J. Opelík, J. Slavík, 1982). ■ REDIGOVAL časopisy: 
Umělecký měsíčník (1911 —12, č. 1—6), Volné směry 

(1912-13, s A. Matějčkem), Nebojsa (1918-20), 
Světozor (1930—31); sborník: Almanach Kmene 
(1936-37). I

BIBLIOGRAFIE: J. Č. a kniha. Soupis knižní gra
fiky. 1. Obálky (1958, sest. V. Thiele); M. Halík in V. 
Havel, V. Ptáčková: J. Č. dramatik a jevištní výtvar
ník (1963; bibliogr. dram. díla a scénicky výtvarné 
tvorby). ■ LITERATURA: J. Č. (1924, reprodukce 
olejů s úvodem K. Čapka a V. Špály); J. Pečírka: J. Č. 
(1937); V. Nezval: J. Č. (1937) → Manifesty, eseje 
a kritické projevy z let 1931 — 1941 (1974); J. Pečír
ka: J. Č. (1961); V. Havel, V. Ptáčková: J. Č. dramatik 
a jevištní výtvarník (1963); M. Halík, J. Slavík: Bo
jovné dílo J. Č. (1964); Katalog výstavy J. Č. 
1887 — 1945. Obrazy a kresby (1979, NG Praha); J. 
Opelík: J. Č. (1980, obs. i výbor z díla). ■ F. X. Šalda: 
Kapitoly literárněkritické. 5. Karel a Josef Čapkové, 
Kmen 1917/18 → KP 10 (1957); S. K. Neumann: 
Dvě knihy skutečně nové, Červen 1918/19 → Stati 
a projevy 5 (1971); J. Vodák: Rod bratří Čapků, 
LidN 13. 8. 1918; M. Rutte: Bratří Čapkové, in Nový 
svět (1919) + Oči, skutečnost a duše, Musaion 1921; 
O. Fischer: Bratří Čapkové, NL 8. 4. 1922; F. Götz: 
Kubismus v české povídce, Cesta 1922 → Anarchie 
v nejmladší české poezii (1922); M. Rutte: Kapitola 
skoro zásadní, NL 12. 4. 1923 → Tvář pod maskou 
(1926); B. Václavek: Skok přes propast, in Od umění 
k tvorbě (1928); K. Sezima: Odříkaví blíženci, in 
Masky a modely (1930) + K padesátinám J. Č., Lu
mír 1936/37; L. Svoboda: ref. Kulhavý poutník, 
U 1937; B. Václavek: J. Č. padesátníkem, U 1937 → 
Literární studie a podobizny (1962); V. Černý: ref. 
Básně z koncentračního tábora, KM 1946; I. Her- 
ben: Hovory s J. Č., Dnešek 1946/47; O. Jahoda: 
O jednom názoru J. Č., KM 1946; K. Šourek: Umění
J. Č., in katalog výstavy Dílo J. Č. (Praha 1946); V. 
Černý: První náčrt k studii o J. Č., KM 1947; T. Vo
dička: Eseje bratří Čapků, 1. J. Č., in Stavitelé věží 
(1947); L. Bulín: Poznámka o spolupráci mladých 
Čapků, Kytice 1948: F. Halas: J. Č. — staré dítě, Al
manach Kmene 1948 → Obrazy (1968); J. Janů: Pro
zaické prvotiny bratří Čapků, in Bratři Čapkové: 
Krakonošova zahrada — Zářivé hlubiny a jiné pró
zy — Juvenilie (1957); J. Opelík: O J. Č., in J. Č.: Stín 
kapradiny (1957); F. Götz: Několik pohledů na ex
presionismus v dramatě světovém i českém, Divadlo 
1958; E. Turnovský: Hra zdánlivých paradoxů aneb 
Ze života člověka, in Bratři Čapkové: Ze života 
hmyzu (1958); J. Kopecký in Bratři Čapkové: Hry 
(1959); J. Stýskal: J. Č. zapomínaný, Plamen 1962; F. 
Všetička: Autor modrých dětských her, Zlatý máj 
1962; M. Blahynka, F. Všetička: Bratři Čapkové a St.
K. Neumann, §PPI Gottwaldov 1964; J. Patočka: 
Kulhavý poutník J. Č., Tvář 1964; B. Polán in Život 
a slovo (1964); M. I. Křovák: Komedie dell’arte v na
šem divadle, Amatérská scéna 1967; M. Pávek in J. 
Č.: Stín kapradiny (1975); J. Slavík in Kresby J. Č. 
(katalog výstavy, Brno 1975) 4- in J. Č. — obrazy,
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kresby, grafika (katalog výstavy, Plzeň 1976); J. Gli- 
vický: Překladatel J. Č., Zprávy Spolku čes. bibliofilii 
1977, č. 2; J. Opelík: Dvě pařížské cesty J. Č., Umění 
1977; P. Pečinková: Počátky výtvarněkritické čin
nosti bratří Čapků v moravských časopisech, VVM 
1981 + Příspěvek bratří Čapků k činnosti naší vý
tvarné avantgardy, Estetika 1983; J. Holý: Těžká kří
dla J. Čapka, Lit. měsíčník 1983.

vf

Karel Čapek

* 9. 1. 1890 Malé Svatoňovice u Trutnova
† 25. 12. 1938 Praha

Prozaik, žurnalista, dramatik, esejista, autor knih 
pro děti, básník, překladatel z francouzštiny, literár
ní, výtvarný a divadelní kritik, estetik, filozof, filmo
vý libretista. Vůdčí osobnost své generace vzešlé ze 
snah předválečné moderny, v beletrii významný ze
jména novým zhodnocením epičnosti a zábavnosti, 
demokratizací literárního jazyka, vytvořením noe- 
tické prózy, obohacením žánru utopické a detektivní 
literatury; vynalézavý pěstitel rozmanitých druhů 
žurnalistické beletrie, hlavní představitel tzv.školy 
Lidových novin; autor světově známý svými protifa
šistickými literárními díly.

Narodil se v rodině lékaře MUDr. Antonína 
Č., který byl též činný osvětově a politicky, 
matka, Božena Č., sbírala slovesný folklór 
(publikovala v Českém lidu 1896), přiznávaný 
vliv na Č. bohatý jazyk měla babička z matči
ny strany Helena Novotná, která v rodině žila 
1900—12; bratr Josef vynikl jako jeden ze za
kladatelů českého moderního (postimpresio- 
nistického) malířství i jako spisovatel, sestra 
Helena (provd. Koželuhová, po ovdovění pro
vdaná za básníka, překladatele a esejistu J. Pa- 
livce) vydala několik prozaických knih. K. Č. 
prožil dětství v Podkrkonoší. Ještě v roce jeho 
narození se rodina přestěhovala do Úpice, kde 
1895—1901 naštěvoval obecnou školu a první 
třídu měšť. školy. Gymnázium studoval zprvu 
v Hradci Králové (1901 — 05, bydlel zde s ba
bičkou H. Novotnou), odkud však odešel, když 
mu údajně hrozilo vyloučení pro účast ve stu
dentském kroužku, podezíraném ze sympatií
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k anarchismu. Kvintu a sextu (1905 —07) vy
chodil v Brně (kde žila jeho sestra sem prov
daná), a poté, co se rodiče v létě 1907 přestě
hovali do Prahy, přestoupil sem na Akad. 
gymnázium (mat. 1909). Debutoval básněmi, 
jež uveřejnil jako tercián na jaře 1904 v br
něnském časopise Neděle, 1908—11 publiko
val převážně práce napsané společně s bra
trem Josefem. 1909—15 studoval na filoz. fa
kultě v Praze především filozofii, dějiny vý
tvarného umění a estetiku, ale také francouz
skou, anglickou a německou filologii; z jeho 
seminární práce vzešla později vydaná kniha 
o pragmatismu, doktorát filozofie obhájil 1915 
disertací Objektivní metoda v estetice se zře
ním k výtvarnému uméní (v níž prof. Čáda, 
který chtěl v Č. vychovat svého nástupce, viděl 
základ Č. práce habilitační). Svá pražská stu
dia přerušil 1910/11 pobytem na univerzitách 
v Berlíně (zimní semestr) a v Paříži (letní se
mestr); v Paříži bydlel s bratrem Josefem (kte
rý sem přijel už koncem října 1910); společně 
s ním zde rozepsal první verzi hry Loupežník. 
Po návratu z Paříže (přes Marseille) v červenci 
1911 se začal výrazně podílet na nástupu mla
dé generace zanícené pro moderní umění 
(zvláště kubismus), a to bohatou činností pub
likační (prózy, referáty, překlady poezie), or
ganizační (1911 — 12 člen Skupiny výtvarných 
umělců, jeden z organizátorů Almanachu na r. 
1914 atd.) i polemickou (1913 první velká kon
troverze s F. X. Šaldou); společně vyznávané 
snahy předválečné avantgardy ho od 1912 při
vedly do úzkého styku s S. K. Neumannem 
(rozešli se 1919 pro rozdílný vztah k domácí
mu politickému vývoji). Za války nebyl odve
den pro nemoc páteře. Po absolutoriu těžko 
hledal zaměstnání, nakonec (březen—září 
1917) se stal (spolu s J. Foustkou, budoucím lé
kařem, překladatelem anglické a americké li
teratury, který mu pak začátkem 30. let po
skytl tematický impuls k Bílé nemocí) soukro
mým učitelem syna hr. V. Lažanského (v této 
službě pobýval od května na zámku v Chýších 
u Žlutic). 5.—20. října 1917 pracoval v knihov
ně Národního (tehdy Zemského) muzea v Pra
ze, 22. 10. nastoupil (spolu s V. Dykem, O. Fi
scherem, J. Herbenem, J. S. Macharem, M. 
Ruttem, K. Tomanem) do obrozených Národ
ních listů jako redaktor; zde byl zaměstnán až 
do začátku 1921, kdy dal výpověď na protest 
proti propuštění J. Čapka a zároveň proti poli
tické (protimasarykovské) linii listu. 1. 4. 1921
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nastoupili bratři Čapkové místo v pražské re
dakci Lidových novin, kde K. Č. působil až do 
své smrti. Od 1. 10. 1921 do 30. 3. 1923 byl zá
roveň dramaturgem a režisérem Vinohradské
ho divadla (za ředitelování J. Kvapila); 1921 — 
22 se také pokoušel o filmová libreta (Zlatý 
klíček, Rusalka). V té době stále ještě bydlel 
v malostranském bytě svých rodičů v Říční ul., 
z toho 1919 —23 s bratrem Josefem a jeho že
nou (rodiče žili v období 1916—23 v Trenčian- 
ských Teplicích). Už po matčině smrti (1924) 
se v dubnu 1925 přestěhoval do vlastního do
mu na Vinohradech (druhou část dvojvily obý
val bratr Josef); zde bydlel zprvu s otcem (kte
rý zemřel 1929), později s herečkou a spisova
telkou O. Scheinpflugovou, s níž se oženil 
1935, zde se také scházívali tzv. pátečnici, de
batní klub intelektuálů nejrůznějších profesí 
i stanovisek (tyto schůzky začaly patrně na 
podzim 1924 ještě v Říční ulici). Od začátku 
20. let také hodně cestoval. Delší cesty podnikl 
do Itálie (1923: Italské listy), Anglie (1924: An
glické listy), Španělska (1929: Výlet do Španét), 
Holandska (1931: Obrázky z Holandská), Ra
kouska (1935), Dánska, Švédská a Norska 
(1936: Cesta na sever), Švýcarska a Francie 
(1937), řada krátkodobých zájezdů mířila 
zpravidla na různé kongresy (1927 Paříž, 1931 
Ženeva, 1935 Nizza, Paříž, 1936 Budapešť) ne
bo na premiéry vlastních her (1923 Berlín 
a přitom severní Německo). Světový ohlas je
ho her hned na začátku 20. let spolu s těmito 
cestami přivedl ho k rozsáhlým stykům se za
hraničními spisovateli a mysliteli a měl také 
vliv na jeho volbu za prvního předsedu česko
slovenského Penklubu (1925—33). Svých sty
ků využíval k hájení pozic buržoasního česko
slovenského státu, jehož politickou strukturu 
důsledně obhajoval (silné pouto ho vázalo 
zvlášť k T. G. Masarykovi, s nímž se osobně 
seznámil 1922 a s nímž se stýkal od 1925), ze
jména pak v boji o záchranu československé 
demokracie v letech před druhou světovou 
válkou. Do té doby spadají i jeho polemiky 
s pravicovými spisovateli (R. Medkem, J. Du- 
rychem), řada rozhlasových projevů, přednáš
ková činnost, práce pro úřad propagandy (mj. 
pomáhal stylizovat prohlášení, jímž vláda 
oznámila přijetí mnichovského diktátu). Od 
1934 zajížděl někdy pracovat do Prohoře 
u Žlutic na statek své sestry, od 1936 pracoval 
často ve svém venkovském domě Strž u Dob
říše. Na podzim 1938 byl skupinou francouz

ských spisovatelů navržen za kandidáta na 
Nobelovu cenu za literaturu. Zemřel na zánět 
plic, vyčerpán jak horečnou prací pro záchra
nu republiky, tak štvanicemi pořádanými na 
jeho osobu v pravicovém tisku po Mnichovu. 
Pohřben byl na vyšehradském hřbitově v Pra
ze.

Literární dílo K. Č. vyznačuje od samého 
počátku snaha o co nejužší kontakt s živou 
přítomností. Tato snaha, podpořená i autoro
vou orientací filozofickou (pragmatismus), 
uplatňovala se u Č. rozmanitým způsobem: ve 
volbě témat i hrdinů, v příklonu k jistým dobo
vým uměleckým hnutím i v sympatiích k cizím 
autorům, v preferování určitých žánrů i literár
ních druhů. V drobných raných prózách a ko
medii dell’arte Lásky hra osudná (vznikajících 
1908—10), jejichž erotismus, estetismus a afo- 
rističnost je řadí k secesní literatuře, ozýval se 
smysl pro přítomnost jak žurnalistickými mo
tivy a inspirací varietním typem zábavnosti, 
tak polemikou s realistickým a naturalistickým 
modelem literatury; v prvních větších povíd
kách (Zářivé hlubiny a jiné prózy) se přítom
nost prosazovala hlavně Č. souzněním s pře
vratnými tendencemi v současném evropském 
umění výtvarném i literárním, ve filozofii 
i estetice (kolem 1912 tíhl k novoklasicismu, 
jenž mu natrvalo pomohl ocenit děj jako zá
kladní sféru lidského typu, pak se ho význam
ně dotkl kubismus, jehož vliv se promítl i poz
ději do tvárného vzorce Č. noetické prózy). 
Programové snahy sepnout literaturu bezpro
středně s dynamismem současné civilizace 
a najít tomu adekvátní výraz zbrzdila válka, 
nicméně i torzovité uskutečnění tohoto úsilí 
poskytlo pak začátkem 20. let východisko 
mladé poetistické generaci (viz např. vliv Č. 
překladů moderní francouzské poezie). Válka, 
reflektující se v Č. samostatném debutu Boží 
muka, vedla k zniternění a zmetafyzičtění jeho 
prózy; v knize se také začala utvářet jak podo
ba autorova soucitného a tolerantního huma
nismu, tak idea plurality lidské osobnosti. — 
Po válce reagovalo Č. dílo zvlášť silně jednak 
na zřízení samostatného československého 
státu a zápas o jeho politickou orientaci, jed
nak na válečné zneužití techniky a tušení ještě 
hroznější války nové. Své stanovisko, odmíta
jící radikální lidské zásahy do řádu přírodního 
i společenského a vyzdvihující pozitivní hod
noty obyčejného dělného života v duchu teh
dejší Čapkovy životní filozofie vyslovil ve vel-
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mi známých alegorických dramatech (Ze živo
ta hmyzu, RUR, Věc Makropulos, Adam Stvoři
tel) se zvýraznělou apelativní funkcí a v romá
nových utopiích (Továrna na absolutno, Kra
katit), usilujících stát se svou zdůrazněnou 
epičností a zábavností moderní lidovou čet
bou. Jiným projevem obrozované epičnosti 
byly také Č. moderní pohádky a originální typ 
detektivní short story, uskutečněný v Povíd
kách z jedné kapsy a v Povídkách z druhé 
kapsy. V aktuálním tematickém rámci našel 
přitom — za dominující výzvou ke snášenli
vosti — místo i ústřední, tj. noetický zájem Č. 
tvorby; základní otázku po povaze jjravdy 
a možnostech jejího poznání doplnil C. poje
tím, že každý má svou pravdu, poprvé ve hře 
Loupežník, dopsané 1920. Po válce, a to ze
jména v podmínkách vytvořených Lidovými 
novinami, se do žánrové pestrosti rozvinula 
také Č. žurnalistická činnost (fejeton a jeho 
cestopisná odrůda, sloupek, entrefilet, úvaha, 
esej, veršovaný rozhlásek aj.). Novinářství, na 
němž oceňoval nutný styk s širokou realitou 
a které mu umožňovalo uplatňovat jak bohaté 
znalosti z mnoha oborů, tak sklon k nabáda- 
vosti, hodnotil jako zvláštní pokus o univer
zálnost. Jeho žurnalistická praxe obohacovala 
jeho beletrii podněty tematickými, žánrovými 
(román-fejeton) a stylovými (prolínání rozma
nitých stylových vrstev, silné uplatnění hovo
rového jazyka). — 30. léta přinesla prohloube
ní a uzrání Č. tvorby. S tím, jak se jeho dosa
vadní zaměření na konsolidaci stávajícího 
společenského modelu měnilo pod hrozbou 
fašismu v bojovnou obhajobu základních lid
ských práv, dobíral se C. také celistvějšího 
a soustředěnějšího uchopení obou svých hlav
ních námětů (možnost pravdivého poznání, 
vývoj světa k lidskosti). V noetických prózách 
(volná trilogie spjatá pouze obecnou proble
matikou Hordubal — Povétroň — Obyčejný 
život, Život a dílo skladatele Foltýna) se auto
rovo předestření noetické problematiky rozší
řilo o aspekty mravní a sociální, nezbytnost 
blížit se k pravdě z mnoha stran vedla k rozbi
tí souvislého románového děje na sled men
ších celků podávajících příběh z hlediska jed
notlivých vypravěčů. Proti absolutizaci sub
jektivního výkladu skutečnosti se staví kom
plexnost objektivní pravdy; vyústění poznání 
se nalézá ne v soudu, nýbrž v plnějším obsáh
nutí života; demaskuje se nemravnost falešné
ho poznání; objevuje se, že poznání mnohot-
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várné reality je podmíněno pluralitou lidské 
osobnosti a že právě tato pluralita zase umož
ňuje vzájemné porozumění a rovnost mezi lid
mi. Je-li Č. noetická próza typem nepsycholo- 
gické beletrie o lidském nitru, pak ostatní jeho 
práce z 30. let, dramatické (Bílá nemoc, Mat
ka) i prozaické (Válka s mloky, První parta, 
bajky) vznikly jako reakce na současnou spo
lečenskou a politickou situaci v Evropě. Č. je 
v nich prost někdejší politické iluzívnosti; to 
mu v konkrétním plánu umožňovalo mířit, až 
pamfleticky, na projevy fašistické expanzív- 
nosti, zatímco v symbolickém plánu se vyslo
voval ke svým stálým tématům podstaty lid
skosti a pravdy, smyslu poznání a síly základ
ních mravních hodnot.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Aristos (Obzory 1905), 
Milo (Moravská orlice 1905), Plocek (Nebojsa); Č., 
F., G., K. Č., K. J. Č. (v počátcích), P. (Nebojsa); B. Č. 
(v raných pracích napsaných společně s J. Čapkem). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach Kmene (1930—37); 
Almanach na rok 1914 (1913); Apollón (1924); 
Aventinský magazín (1930—31); Bytová kultura 
(1924—25); Cesta (1918 — 24); Červen (1918-19); 
Ces. mysl (1915 — 16, 1934); Ces. revue (1912 — 13); 
Čes. slovo (1927-38); Čin (1937-38); D 36 (1935); 
sb. Deset let Osvobozeného divadla 1927 — 1937 
(1937); Divadelní letáky (1922); Divadlo 
(1921 —1937); Dobrý den (1927 — 28); Družstevní no
viny (1937); Důstojnické listy (1937); Elán (1931); 
Horkého týdeník (1909); Jeviště (1920—22); Kalen
dář českožidovský (1915); Kmen (1919 — 20); Kopři
vy (1910—11); Lid. noviny (1908—38); Lípa (1920); 
Listy pro umění a kritiku (1934); Lit noviny 
(1932 — 38); Lit. svět (1928); Lokální patriot (1935); 
Lumír (1910—34); Mansarda (hektograf. čas., Hra
dec Králové, 1905); Masarykův lid (1937); Měsíc 
(1936); Mladé proudy (1934); Moderní revue (1908, 
1917); Mor. orlice (1905); Mor. slez, revue 
(1907 — 10); Mor. kraj (1905); Musaion (1920—21, 
1929); Národ (1917 — 18); Nár. a Stavovské divadlo 
(1925-37); Nár. listy (1910-22); Nár. obzor 
(1908 — 09); Nár. osvobození (1927 — 38); Nár. politi
ka (1928); Nár. práce (1925 — 29); Naše doba (1938); 
Nebojsa (1918 — 20); Neděle (1904); Nová žena 
(1934); Novina (1910); Nový večerník (1930); Obzo
ry (hektograf. čas., Hradec Králové, 1905); Orfeus 
(1920); Panoráma (1929); Pestrý týden (1927 — 38); 
Prager Presse (1921—37); Prager Tagblatt 
(1932—37); Pramen (1920); Právo lidu (1925, 
1937/38); Pražský ilustrovaný zpravodaj (1922); Pře
hled (1910—14); Přítomnost (1924 — 38; 1933 pole
mika o kritice); Republika (1919); Rozmach (1927); 
Rozpravy Aventina (1925—31); Ruch filozofický 
(1920, 1923); Scéna (1913—14); Sever a východ 
(1926); Sladko je žiti (1919); Slovo a slovesnost
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(1935); Snaha (1908); Sobota (1934); Sokolský věst
ník (1936); Stopa (1909—10); Studentská revue 
(1908); Studentský časopis (1935, 1937); Studio 
(1929); Styl (1913); Svět v obrazech (1938); Světozor 
(1928—34); Tempo (1930); Tribuna (1921-27); Tri
buna filatelistů (1936); U (1937); Uměl, měsíčník 
(1911 — 12); Večery Lid. novin (1911); Věda a život 
(1934); Venkov (1921—37); Vinohradské divadlo 
(1921—23); Vír (1926); Volné směry (1913^28); 
Volnost (1935); Ženská revue (1908—10); Život 
(1934—35). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Zářivé hlubiny a jiné prózy (PP, D 1916, čas. 
1910—12; s J. Čapkem); Boží muka (PP 1917); Kra
konošova zahrada (PP 1918, čas. 1908—12; s J. Čap
kem); Kritika slov (sloupky, 1920); Loupežník (D 
1920, i prem); RUR (D 1920, prem. 1921); Trapné 
povídky (1921); Ze života hmyzu (D 1921, prem. 
1922, s J. Čapkem); Lásky hra osudná (D 1922, s J. 
Čapkem; poprvé in Zářivé hlubiny a jiné prózy, 
1916, čas. 1911); Továrna na absolutno (R 1922); Věc 
Makropulos (D 1922, i prem.); Italské listy (FF 
1923); Anglické listy (FF 1924); Krakatit (R 1924); 
Jak vzniká divadelní hra a průvodce po zákulisí 
(1925, jedna kapitola od J. Čapka; od 1938 in Jak se 
co dělá); O nejbližších věcech (FF 1925); Adam 
Stvořitel (D 1927, i prem., s J. Čapkem); Skandální 
aféra Josefa Holouška (P 1927); Hovory s T. G. Ma
sarykem (1. 1928, 2. 1931, 3. 1935; souhrnně 1936); 
Povídky z jedné kapsy (1929); Povídky z druhé kap
sy (1929); Zahradníkův rok (FF 1929); Výlet do Špa
něl (FF 1930); Marsyas čili Na okraj literatury (EE 
1931); Apokryfy (PP 1932); Dášeňka čili Život štěně
te (P pro mL, 1932); Devatero pohádek a ještě jedna 
od Josefa Čapka jako přívažek (1932); Obrázky 
z Holandska (FF 1932); O věcech obecných čili Zo- 
on politikon (úvahy, 1932); Hordubal (R 1933, 1. díl 
trilogie); Povětroň (R 1934,2. díl); Obyčejný život (R 
1934,3. díl); Mlčení s TGM (1935); Tři články o vlas
tenectví (1935); Cesta na sever (FF 1936); Válka 
s mloky (R 1936); Bílá nemoc (D 1937, i prem.); Jak 
se dělají noviny (1937; od 1938 in Jak se co dělá); 
První parta (R 1937); Jak se co dělá (FF 1938); Mat
ka (D 1938, i prem.); — posmrtně: Život a dílo skla
datele Foltýna (R 1939, torzo); soubory fejetonů, 
sloupků aj. (ed. M. Halík, zčásti podle autorových 
plánů): Měl jsem psa a kočku (1939); Kalendář 
(1940); O lidech (1940); Kniha apokryfů (1945); Baj
ky a podpovídky (1946); Vzrušené tance (BB 1946); 
Ratolest a vavřín (1947); Kritika slov a úsloví 
(1948); Obrázky z domova (1953); Věci kolem nás 
(1954); Sloupkový ambit (1957); Na břehu dnů 
(1966); Divadelníkem proti své vůli (1968); Čtení 
o TGM (1969); V zajetí slov (1969); Místo pro Jona- 
thana! (1970); Drobty pod stolem doby (veršované 
rozhlásky, 1975);. — Překlady: G. Apollinaire: Pás
mo (1919); Francouzská poezie nové doby (1920, 
rozšiř, vyd. 1936 s tit. Francouzská poezie); Moliěre: 
Sganarelle (1922, s O. Fischerem); Francouzská poe

zie a jiné překlady (soubor překladů, 1957, ed. M. 
Halík). — Ostatní práce: Pragmatismus čili Filozofie 
praktického života (1918). — Výbory: Výbor z prózy 
K. Č. (1934, usp. J. Mukařovský); Vesele o lidech 
(1955, usp. M. Halík); Povídky a drobné prózy (1955, 
usp. F. Buriánek); Výbor z díla K. Č. (1958, 5 sv., usp. 
M. Halík); Poznámky o tvorbě (1959, usp. M. Halík); 
Kapesní povídky (1965, usp. J. Šafránková); Ukrade
ný spis 139/VII, odd. C. (1968, usp. I. Klíma); Pudlen- 
ka (1970, usp. M. Halík, z kn. Měl jsem psa a kočku); 
Výbor z díla K. Č. (1972 —75, usp. M. Halík, 10. sv.); 
Pozdravy (1979, usp. M. Pohorský). — Souborná vy
dání: Spisy bratří Čapků (Aventinum, 1928—32, 
pokr. nakl. Fr. Borový, 1932—48, 51 sv., od 1939 ed. 
M. Halík); Dílo bratří Čapků (Čs. spisovatel, 
1954—71, ed. M. Halík); Spisy K. Č. (Čs. spisovatel 
od 1980). ■ KORESPONDENCE: K. Dobeš: K. Č. 
a Akademie (A. Sovovi z 1925), Svob. slovo 12. 1. 
1950; J. Mourková: K akcím spisovatelů na obranu 
republiky v době Mnichova (Obci čs. spisovatelů 
z 1938), ČLit 1959; J. Knap: Zrození Almanachu na 
rok 1914 (O. Fischerovi, O. Theerovi z 1913), Sbor
ník NM, ř. C, 1962; V. Dyk, S. K. Neumann, bratři 
Čapkové: Korespondence z let 1905 — 1919 (S. K. 
Neumannovi z 1910—18, usp. M. Blahynka, S. Jaro
šová, F. Všetička, 1962); F. Baťha: K. Č. v Knihovně 
NM (z 1917), Sborník NM, ř. C, 1963; Z. Bičík: Obje
vené dopisy K. Č. (funkcionářům Podkrkonošské žu
py sokolské z 1925 — 27), sb. Krkonoše-Podkrkonoší 
1967; K. Č.: Listy Olze (O. Scheinpflugové 
z 1920—38, ed. M. Halík, 1971); O. Vočadlo: Anglic
ké listy K. Č. (O. Vočadlovi z 1921 -38 aj.; 1975); K. 
Č.: Listy Anielce (A. Nepeřené z 1905, usp. T. Halík, 
1978); K. Č.: Listy ze zásuvky (V. Hrůzové 
z 1920—31, usp. J. Opelík, 1980); Bratři Čapkové: 
Dopisy z mládí (H. Bergerové a L. Solperové 
z 1907 — 11, usp. T. Halík, J. Opelík, J. Slavík, 1982). 
■ REDIGOVAL časopis: Musaion (1920—21); kniž
nici: Knihovna životní moudrosti (1931—32, Aventi
num); sborníky: Nůše pohádek 1—3 (1918—20), Dni 
žalu (1937, s J. Koptou a V. K. Škrachem). ■

BIBLIOGRAFIE: M. Halík in V. Havel, V. Ptáč- 
ková: J. Čapek dramatik a jevištní výtvarník (1963; 
hry napsané společně s J. Č.). ■ LITERATURA: V. 
Vášová: K. Č. z hlediska náboženského (1930); V. 
Černý: K. Č. (1936); J. Kašpar: Zahrada mládí K. Č. 
(1946); O. Scheinpflugová: Český román (1946); sb. 
Vzpomínáme bratří Čapků (1946); S. V. Nikolskij: K. 
Č. (1952); V. Ševčuk: K. Č. (Kyjev 1958); L. Dobossy: 
K. Č. (Budapešť 1961); H. Čapková: Moji milí bratři 
(1962); W. E. Harkins: K. Č. (New York 1962); H. Ja- 
naszek-Ivaničkowa: K. Č. czyli Dramat humanisty 
(Varšava 1962); I. Klíma: K. Č. (1962); J. Branžovský: 
K. Č. světový názor a umění (1963); A. Matuška: 
Člověk proti zkáze (1963); S. V. Nikolskij: Roman 
K. Č. Vojna s salamandrami (Moskva 1968); O. Ma- 
levič: K. Č. (Moskva 1968); M. Wajs: Chýše v životě 
a díle K. Č. (1968); I. A. Bernštejn: K. Č. (Moskva
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1969); O. Králík: První řada v díle K. Č. (1972); M. 
Sulcová: Kruh mého času (1975); O. Vočadlo: An
glické listy K. Č. (1975); F. Buriánek: K. Č. (1978); S. 
V. Nikolskij: Fantastika a satira v díle K. Č. (1978); 
M. Halík: K. Č. Život a dílo v datech (1983, ed. J. 
Opelík); K. Č. v vospominanijach sovremenikov 
(Moskva 1983, ed. O. M. Malevič); Krajem bratří 
Čapků (1983, text F. Buriánek, fotografie Z. Menec); 
F. Buriánek: Čapkovské variace (1984). ■ F. X. Sal
da: Kapitoly literárně kritické. 5. K. a J. Čapkové, 
Kmen 1917/18 → KP 10 (1957); S. K. Neumann: 
Dvě knihy skutečně nové (ref. Boží muka), Červen 
1918/19 → Stati a projevy 5 (1971); F. Götz: Kubis
mus v české povídce, Česta 1922 → Anarchie v nej- 
mladší české poezii (1922); J. Hora: Nové romány 
(ref. Krakatit), RP 1. 6. 1924 + Omyly K. Č., RP 7. 
12. 1924, obojí → Poezie a život (1959); P. Fraenkl: 
K. Č. a jeho generace, Nová svoboda 17. 12. 1925; 
M. Rutte: Odpoutaný Bůh, in Skrytá tvář (1984); J. 
Durych: Svět K. Č., Rozmach 1927 → Ejhle člověk 
(1928); B, Václavek: Skok přes propast, in Od umění 
k tvorbě (1928); J. Hora: Nové povídky K. Č. (ref. 
Povídky z jedné kapsy), LitN 1929, č. 3 → Poezie 
a život (1959); K. Sezima: Odříkaví blíženci, in Mas
ky a modely (1930); F. X. Salda: K. Č., novinář poli
tický a sociální, ŠZáp 1931/32 + Dvě románové ba
lady z Podkarpatské Rusi, ŠZáp 1932/33, obojí → 
Kritické glosy k nové poezii české (1939); P. Buzko- 
vá: Drama K. Č., in České drama (1932); F. X. Salda: 
Hromádka moderní české beletrie (ref. Obyčejný ži
vot), ŠZáp 1934/35 → Kritické glosy k nové poezii 
české (1939); J. Mukařovský in Výbor z prózy K. Č. 
(1934) → (s tit. Vývoj Č. prózy) Kapitoly z české po
etiky 2(1941) + K novému vydání Francouzské po
ezie K. Č., SaS 1936 → Kapitoly z české poetiky 
2 (1941); V. Černý: Č. překlady francouzských básní
ků, LidN 21. 9. 1936; B. Fučík: Nad Č. překlady, 
LUK 1936; V. Nezval: Průvodce mladých básníků, 
LidN 6. 9. 1936, též in K. Č.: Francouzská poezie 
(1936); ■ ref. První parta: S. K. Neumann: Sociální 
román relativisty nebo Hornický život k pobavení, 
Tvorba 1937 → O umění (1958); J. Fučík, RP 21. 9. 
1937 → Stati o literatuře (1951); J. Hora, Čes. slovo 
9. 11. 1937 → Poezie a život (1959) ■; J. Haller: 
O slovu K. Č., Přítomnost 1937; LidN 27. 12. 1938 - 
2. 1. 1939 (k úmrtí); A. M. Píša: Za K. Čapkem, PL 
28. 12. 1938 → Třicátá léta (1971); B. Václavek: In 
memoriam K. Č., U 1938/39 → Literární studie a po
dobizny (1962); V. Černý: Poslední Čapkovo tvůrčí 
období a jeho demokratický humanismus, KM 1939; 
J. Fučík: K. Č. živý a mrtvý, Nová svoboda 19. 1. 
1939 → Milujeme svůj národ (1948); B. Mathesius: 
Fort-Chabrol, K. Čapku!, KM 1939; J. Mukařovský: 
Próza K. Č. jako lyrická melodie a dialog + Význa
mová výstavba a kompoziční osnova epiky K. Č., 
obojí SaS 1939 → Kapitoly z české poetiky 2 (1941J; 
M. Pujmanová: Sedmero mistrovských ctností K. Č., 
KM 1939 → Vyznání a úvahy (1959); M. Rutte: Vý-
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pravý za skutečností, in Mohyly s vavřínem (1939); 
B. Vomáčka: K. Č. a hudba, LidN 6. 1. 1939; V. Čer
ný: ref. Vzrušené tance, KM 1946; J. Honzl: Promě
ny doby a díla, Otázky divadla a filmu 1946/47; T. 
Vodička: Ironie v díle K. Č. Eseje bratří Čapků, in 
Stavitelé věží (1947); L. Bulín: Poznámka o spolu
práci mladých Čapků, Kytice 1948; J. B. Čapek: Dílo 
a osobnost K. Č., in Záření ducha a slova (1948); M. 
Těšitelová: Frekvence slov a tvarů ve spise Život 
a dílo skladatele Foltýna od K. Č., NŘ 1948; J. Uhel: 
Technika v pracích K. Č., Technické noviny 1954, č. 
23; J. Kolár: Č. hra o mládí, in K. Č.: Loupežník 
(1955); M. Těšitelová: Poznámky k slovní zásobě 
v románě K. Č. Život a dílo skladatele Foltýna, NŘ 
1955; J. Kopecký: Č. cesty od člověka k lidem, in K. 
Č.: Hry (1956); D. Kšicová: Působení novinářské čin
nosti K. Č. na výstavbu jeho pohádek, SPFF Brno 
1956; J. Levý: Č. Loupežník a Shakespeare, SVŠP 
Olomouc 1956 + Č. překlady ve vývoji českého 
překladatelství a českého verše, in K. Č.: Francouz
ská poezie a jiné překlady (1957), obojí → Bude lite
rární věda exaktní vědou? (1971); E. Edgar: Jak se 
stal K. Č. zahrádkářem, Naše vlast 1957; E. Kon
rád in Nač vzpomenu (1957);J. Janů in Bratři Čap
kové: Krakonošova zahrada - Zářivé hlubiny a jiné 
prózy — Juvenilie (1957); L. Bulín: Tajemství písma, 
HD 1958; J. Mukařovský: K otázce individuálního 
slohu v literatuře, ČLit 1958 + O K. Č. a jeho Kra
katitu, in K. Č.: Krakatit (1958); M. Suchomel: Za
čátky Č. prózy a pragmatismus, sb. Franku Wollma- 
novi k sedmdesátinám (1958); J. Šrámková: Medicí
na v životě a díle K. Č., Praktický lékař 1958; E. 
Turnovský in Bratři Čapkové: Ze života hmyzu 
(1958); J. Brabec in K. Č.: Poznámky o tvorbě (1960); 
L. Doležel: O slohu vyprávění K. Č., NŘ 1960; M. 
Halík: K. Č. a Brno, K. Č. ve vzpomínkách brněn
ských spolužáků, Brněnský kult, zpravodaj 1960 + 
Knihy dětství bratří Čapků, Zlatý máj 1961; A. Hoff- 
meister: O kresbách a podobě K. Č., in Podoby 
(1961); K. Koževniková: Styl K. Č. v zrcadle překla
du do ruštiny, Bulletin Ústavu rus. jazyka a literatu
ry 1962; O. Malevič: Továrna na absolutno po 40 le
tech čili Utopie a dějiny, ČLit 1962; K. Mářa: Využití 
hovorových a nespisovných prostředků v dramatech 
K. Č., AUC Praha 1962 (1963); K. Čechák: K. Č. 
a přírodní vědy, Vesmír 1963; J. Kopecký: Nedávno, 
in Tvrdohlavá knížka (1963); F. Langer: O bratřích 
Čapcích, in Byli a bylo (1963); E. Strohsová in Zro
zení moderny (1963); L. Bulín: Čapkův Mexický vo
ják, sb. Krkonoše-Pokrkonoší 1963 (1964); M. Bla- 
hynka, F. Všetička: Bratři Čapkové a S. K. Neu
mann, SPPI Gottwaldov 1964; J. Mukařovský: Dvě 
knihy povídek K. Č. o hledání pravdy a spravedlnos
ti, in K. Č. Povídky z jedné kapsy — Povídky z dru
hé kapsy (1964); F. Valouch: Cesta K. Č. od relativis
mu k antifašismu — Bílá nemoc, sb. Krkonoše-Pod- 
krkonoší 1963 (1964); I. A. Bernštejnová: K. Č. v So
větském svazu. Dvacátá a třicátá léta, sb. Čs.—so-
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větské lit vztahy v období meziválečném (1965); M. 
Fric: K. Č. a film, Div. a film, noviny 1965, č. 14 —15; 
R. Grebeníčková: Georg Kaiser a čapkovská konfe
rence, LitN 1965, č. 43; M. Otruba: Polemika K. Č. 
s romantikou, ČLit 1965; B. Polán in Místo v tvorbě 
(1965); V. Blažek: Náhoda, člověk, katastrofa, sb. 
Cesty k dnešku (1966); J. Opelík: Obyčejný život čili 
Deukalion, sb. Struktura a smysl literárního díla 
(1966); E. Strohsová: Román pro služky a Č. směřo
vání k epičnosti, sb. Struktura a smysl literárního dí
la (1966); V. Forst: Spor F.- X. Šaldy a K. Č., AUC 
Praha 1967; H. Korecká: K. Č. — umělec a publicis
ta, sb. Václavkova Olomouc 1966 (1967); O. Male- 
vič: Úloha literární tradice v knize K. Č. Boží muka, 
ČLit 1967; S. V. Nikolskij: Román oscilujících žá
nrových forem, Impuls 1967; M. Pávek: Sen života 
a život ve snu, ČLit 1967; K. Benešová: K. Č. — spi
sovatel pro mládež, sb. Krkonoše-Podkrkonoší 
(1968); F. Černý: Jak obrodit divadlo, in K. Č.: Diva
delníkem proti své vůli (1968); H. Korecká: Postave
ní a význam sloupku v kontextu Č. tvorby, ČLit 1968 
4- Hledání spojenců, Impuls 1968/69; E. Strohsová: 
K. Č., ČLit 1968; J. Sýkorová: Postava ženy v Č. dra
matech, sb. Krkonoše-Podkrkonoší (1968); M. Halík: 
K. Č. a Trenčianske Teplice, Slovenské kúpele 1968, 
č. 7—8; F. Buriánek: O jeho českém charakteru, Im
puls 1968/69 → O české literatuře našeho věku 
(1972); K. Benešová: Moderní pohádkáři 30. let ve 
srovnání s K. Č., sb. Miscellanea (1969); V. Černý: 
Dialog F. X. Salda — K. Č., Sborník pětadvaceti 
(1969); J. Doležal: Consilium abeundi, Texty 1970; V. 
Königsmark: Významotvorné možnosti fabulované 
prózy, ČLit 1970; F. Valouch: Č. hrdina soucitu, sb. 
Krkonoše-Podkrkonoší (1970); O. Malevič: Vývoj 
stylu raných próz K. Č., ČLit 1971; M. Pohorský: 
Noetické romány K. Č., ČLit 1972 → Portréty a pro
blémy (1974); F. Buriánek: K typologii románového 
žánru v díle K. Č., AUC Praha 1973; S. V. Nikolskij: 
Román žánrové syntézy, ČLit 1974; M. Pohorský: 
Torzo románu aneb Román jako torzo, ČLit 1974 
→ Portréty a problémy (1974); J. Polák: K. Č. na 
univerzitě, AUC Praha 1974; H. Svobodová: Repli
ky na rozkazovací věty v Č. Loupežníku, AUP Olo
mouc 1974; O. Matoušek: Vzpomínka na K. Č. 
a rozhlas, Lid. demokracie 31. 12. 1975; F. Buriánek: 
K. Č. estetik, ČLit 1976; J. Polák: O charakter Čap
kových „pohádek“, Zlatý máj 1976 + „Nůše pohá
dek“ K. Čapka, Zlatý máj 1976; F. Miko in Štýlové 
konfrontácie (1976); P. Taussig: Archív života (o fil
mové tvorbě K. Č.), Svob. slovo 16. 12. 1978; J. Mar
tinec: Doktor chudých (o modelu pro postavu dr. 
Galéna), Židovská ročenka 1978/79; K. Horálek in 
Folklóry světová literatura (1979); J. Opelík in K. 
Č.: Dopisy ze zásuvky (1980); E. Stehlíková: K. Č. 
aneb Krátkodobý poměr s antikou, Zprávy Jednoty 
klas, filologů 1980, č. 1 — 2; J. Polák: Jednota, diferen
ciace a kompozice díla bratří Čapků, Lit. měsíčník 
1980; R. Pytlík in Česká literatura v evropském kon

textu (1982); V. Kudělka in Boje o české drama v le
tech 1918—1945 (skripta, 1983); P. Taussig: Margi
nálie k historii českého filmu 1, Film a doba 1983, č. 
1; F. Všetička: Čapkův noetický román, AUP Olo
mouc, Facultas paedagogica, Čes. jazyk a literatura 
4, 1983.
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Tomáš Čapek
* 6.12.1861 Krašťovice (Chrášťovice) u Stra
konic
† 28. 3. 1950 New York (USA)

Historik a memoárista českého vystěhovalectví do 
USA, autor bibliografií českého tisku v Americe.

Nejmladší ze sedmi dětí selské rodiny, v 9 le
tech mu zemřel otec. Obecnou školu vychodil 
v Radomyšli, 1873—76 navštěvoval nižší reál- 
ku v Písku a 1876—79 se ve Strakonicích vyu
čil kupectví. Na podzim 1879 odjel do USA, 
kam se už předtím během 70. let vystěhovali 
tři jeho bratři; z nich nejstarší Vratislav Jan Č. 
(1842—1909), redaktor čechoamerických časo
pisů Pokrok, Newyorské listy aj., byl literárně 
činný a uveřejňoval — zejm. v časopise Květy 
Ameriky — verše, satiry a povídky. První 3 ro
ky žil T. Č. u bratra Jana v New Yorku a věno
val se soukromému studiu angličtiny a latiny; 
1883 začal pracovat jako novinář (Dělnické 
listy a časopis Patriot v New Yorku), 1884 — 86 
působil v časopise Pokrok Západu v Omaze. 
Pak studoval práva (1886—88 na univerzitě 
v Ann Arbor a 1888—90 na Columbia Univer
sity v New Yorku), po skončení studií působil 
jako advokát v Omaze (1890—94), kde byl 
i poslancem státního sněmu za demokratickou 
stranu. Po sňatku s americkou Češkou Annou 
Vostrovskou (1894), která později spolupraco
vala na jeho díle Bohemian bibliography, pře
sídlil do Pittsburghu, ale už 1895 se trvale usa
dil v New Yorku, kde si otevřel advokátní 
kancelář; 1910 se stal prezidentem české ban
ky v New Yorku (Bank of Europe), v níž půso
bil až do jejího pádu v letech hospodářské kri
ze (1931). Jeho kancelář byla střediskem čes-
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kého života; mj. se Č. zasloužil o založení zná
mé České knihovny v New Yorku, stýkal se 
s českými hosty v USA. Za první světové vál
ky rozvíjel činnost na podporu zahraničního 
odboje proti Rakousku, po léta působil jako 
krajanský konzul. 1903, 1921, 1926, 1928 
a 1934 navštívil na delší dobu starou vlast. Je
ho syn JUDr. Thomas Č. (* 1895) spolupraco
val na díle The Čech (Bohemian) Community 
of New York(\92\) a samostatně vydal knihu 
Origins of the Czechoslövak State.

Ač byl Č. literární debut beletristický (sati
rická próza v časopise Diblík 1881), tíhl autor 
svým základním zájmem k historii, jež byla od 
mládí jeho koníčkem. V Americe začal už v 80. 
letech sbírat látku o raných českých přistěho
valcích (zejm. o A. Hermannovi, zakladateli 
osady Bohemia Manor v 17. stol.). Záslužnou 
práci vykonal jako kronikář a historik české 
a slovenské imigrace, jíž věnoval řadu česky 
i anglicky psaných děl, a jako historik a biblio
graf krajanského tisku (Padesát let českého tis
ku v Americe, Bohemian bibliography). Čte
nářsky přitažlivé jsou jeho paměti Moje Ame
rika (s předml. K. Čapka), v nichž živě vylíčil 
své dětství na jihočeské vsi, zejména však exi
stenční a duchovní poměry českých vystěho- 
valců ve Spojených státech. Dokumentární 
údaje a konkrétní popis situace i jednotlivých 
výrazných postav čechoamerického života 
jsou tu spojeny s úvahami o sociálních, národ
nostních a kulturních problémech imigrace, 
o jejích ideových a náboženských poměrech, 
otázce asimilace atd.

PŘÍSPĚVKY in: Bohemian voice (Omaha, od 1892); 
Denice novověku (Cleveland, Ohio, od 1901); Děl
nické listy (New York, od 1883); Diblík (1881); Ka
lendář Newyorkských listů (1927); Lid. noviny 
(1935); Nár. listy (1889); Osvěta (1889, studie o Mo
ravských bratřích v Americe); Patriot (New York, 
1883—84); Pokrok Západu (Omaha, 1884—86); 
Rozhledy (1935); Svornost (Chicago, od 1887); Zlatá 
Praha (od 1889). ■ KNIŽNÉ. Původní práce: Památ
ky českých emigrantů v Americe. Příspěvek k ději
nám českoamerického vystěhovalectví (Omaha 
1889, opr. vyd. 1907); The Slovaks of Hungary. Slavs 
and Panslavism (New York 1906); Padesát let české
ho tisku v Americe (New York 1911); Austria-Hun- 
gary and the Slavonians (New York 1912); Bohemia 
under Habsburg misrule (1915); Bohemian biblio
graphy (New York 1918, s A. Vostrovskou-Čapko- 
vou); The Čechs (Bohemians) in America. A Study 
of Their National, Cultural, Political, Sociál, Econo- 
mic and Religious Life (Boston 1920); The Čechs 

and Slovaks in American banking (New York 1920); 
The Čechoslovaks, The Čech (Bohemian) communi
ty of New York (New York 1921); Jan Vratislav Ča
pek (New York 1921); Naše Amerika. Kritické po
souzení hospodářského a sociálního stavu i politic
ké, církevní i společenské činnosti amerických Če
chů a Slováků se zřetelem ke všem americkým Slo
vanům (1926); Augustin Herrmann, zakladatel Bo
hemia Manor (1930, též angl. s názvem Augustin 
Herrmann of Bohemia Manor); Moje Amerika (pa
měti, 1935); Czechs and Slovaks in the United States 
Census. With reference to all Slaves (New York 
1939); Návštěvníci z Čech a Moravy v Americe v 1. 
1848—1939. Příspěvek k dějinám amerických Čechů 
(Chicago 1940). ■ KORESPONDENCE: Z New 
Yorku do Prahy a zpět (A. Čapkové z 1921; 1922). I 
REDIGOVAL časopisy: Patriot (New York, 
1883—84, s J. V. Čapkem a F. Bartoškem), Bohemian 
voice (Omaha, 1892—94). ■

LITERATURA: -n-: Známý českoamerický pra
covník ... T. Č...., Zvon 1911/12; ■ ref. Moje Ame
rika: J. Formánek, LidN 7. 8. 1935; B. Jedlička, LidN 
29. 10. 1935 ■.

//

Karel Matěj Čapek Chod
* 21. 2. 1860 Domažlice
† 3. 11. 1927 Praha

Povídkář, romanopisec, dramatik, představitel rea
lismu a naturalismu, osobitý tragikomickým a gro
teskním ztvárňováním společenských procesů na 
přelomu 19. a 20. století, uplatňující v obrazech ze 
života buržoazie, proletariátu a umělecké bohémy 
dokumentární zaujetí pro specifiku rozmanitých 
prostředí a profesí; novinář politického a kulturního 
zaměření, divadelní a výtvarný referent.

VI. jm. Matěj Č., pocházel z rodiny středoškol
ského profesora. Studoval na gymnáziu v ro
dišti (mat. 1879) a na právnické fakultě v Pra
ze; studia nedokončil a věnoval se žurnalistice 
a prozaické tvorbě. Působil jako redaktor olo
mouckého Našince (1884—88), Hlasu národa 
(1888—90), Národní politiky (1890—1900) 
a od 1900 Národních listů. Literárně začal 
publikovat na přelomu 80. a 90. let, kdy měl 
blízko k okruhu autorů Šimáčkova Světozoru
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(své příspěvky podepisoval dalším jménem 
Karel od příhody s J. V. Sládkem, který jako 
redaktor Lumíra měl námitky proti neliterárně 
znějícímu jménu Matěj; později, když vystou
pili bratři Čapkové a pracovali od 1917 v téže 
redakci Nár. listů, připojil ještě přídomek 
Chod). Jako novinář prošel různými rubrikami, 
poznal práci fejetonisty, soudničkáře, redakto
ra politické a kulturní rubriky, výtvarného 
a divadelního referenta. Výtvarnými a divadel
ními kritikami přispíval také do časopisů (Svě
tozor, Zvon, Česká revue). V politické publici
stice zaujímal vyhraněné nacionalistické po
stoje; tato jeho orientace posléze vyústila 
v příslušnost k národně demokratické straně, 
v jejímž orgánu, kterým se staly za buržoazní 
republiky Nár. listy, pracoval. Ve 20. letech se 
redakční povinnosti C. Ch. omezovaly převáž
ně na beletristické příspěvky: tento úvazek 
plnil zejména v časopise Cesta. Od 1888 žil 
v Praze, kde byl i pohřben (Vinohradský hřbi
tov).

Počáteční tvorba Č. Ch. obsahovala vedle 
humorně laděných obrázků a grotesek také 
prózy, jež se úsilím o autentičnost a drobno- 
kresebným traktováním sociálních námětů již 
výrazněji začleňovaly do soudobé realistické 
a naturalistické literatury. Tyto dokumentární 
tendence byly podporovány autorovým žurna
listickým povoláním, pozorovatelským smy
slem a znalostí života různých společenských 
vrstev. Styčné body s naturalismem a záliba 
v atraktivních námětech se uplatnily již v rané 
tvorbě zájmem o jedince fyzicky a duševně 
poznamenané, o lidi živořící na okraji společ
nosti {Povídky, Nedělní povídky, románový po
kus V třetím dvoře); v interpretaci Č. Ch. jde 
většinou o pasivní oběti okolností, s nimiž si 
výsměšně pohrává osud. Konflikt prvního vý
znamného románu (Kašpar Lén mstitel) byl 
osnován jako tragická vzpoura jedince proti 
společenskému bezpráví. Ač autor i nadále 
shledával argumenty pro svůj fatalistický ná
zor, projevovala se v jeho tvorbě i snaha o na
lezení činorodého úspěšného hrdiny, někdy až 
násilně konstruovanými protějšky pasivních 
typů (Siláci a slaboši) Příběhy životních ztros
kotanců i podnikavých jedinců nabývaly pro
hloubenější psychologické a sociální motivace 
v rozsáhlých románových obrazech ze života 
buržoazie, umělecké bohémy, proletariátu 
i městské periférie, z prostředí novinářského, 
divadelního atd. (Antonín Vondrejc, Turbína). 

Pesimistický pohled na soudobý svět tu vyrůs
tal z deziluzívních prožitků a byl ovlivněn na
turalistickým determinismem, tezí o osudovém 
předurčení člověka, přesvědčením o síle pudo
vé stránky, prosazující se proti intelektu a vol
ní sféře. Příběhy Č. Ch. bývají drsné a chmur
né, jen zřídka se však vzepnou do poloh sku
tečně tragických: tragika se většinou zvrací 
v pitvornou grotesknost, hrdinové se tříští 
o nejbizarnější náhody, které je však neničí 
úplně, ale zesměšňují a profanují. Jsou tak sice 
postiženy určité reálné procesy v kapitalistic
kém světě (krize moderního technického věku, 
vzestup a pád podnikatelské buržoazie, zpro- 
zaičtění a zvěčnění lidských vztahů), literární 
stylizace dává však obrazům Č. Ch. subjektiv
ní zabarvení. Pestrá fabulace, efektní zápletky 
a místy i sklon k překreslování svědčí i o jisté 
poplatnosti čtenářské popularitě a o analogi
ích s periferní literaturou. V poválečné tvorbě, 
zvláště v románových příbězích s náměty 
z první světové války (Jindrové) je patrná 
snaha překonávat fatalistické pojetí společen
ského zla principy altruistické morálky, neod- 
straňující však trvalý rozpor mezi poznanou 
realitou a ideově uměleckou koncepcí. Ještě 
konstruované ji vyznělo úsilí o etický korektiy 
dosavadního díla v posledních románech Č. 
Ch. (Vilém Rozkoč, Řešany) Uvnitř polarity 
osudové determinace a volního vzepětí sub
jektu se pohybuje i většina povídkových pří
běhů {Ad hod, Čtyři odvážné povídky, Psycho
logie bez duše aj.) a divadelních her, předvádě
jících intimní dramata z prostředí měšťan
ských vrstev a lidí společensky vyčleněných 
(Begův samokres, Slunovrat, Výhry a prohry, 
Básníkova nevěsta) —• Pozorovatelský přístup 
k realitě vnesl do prací Č. Ch. bohatství životní 
empirie, množství bystře odpozorovaných de
tailů v popisu specifických prostředí a profesí; 
projevil se i výrazným sklonem k lexikální 
charakteristice, k využívání prostředků obecné 
češtiny, vulgarismů, slangu, profesionalismů, 
dialektismů, i novinářské manýry a fráze, jež 
dodávala stylu Č. Ch. rysy dekorativního ver- 
balismu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dr. Dulcamara, Fridai, 
Josef Paškrtský, Nemo, Quidam, Smil Flaška; -ert, 
-ter. ■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1918); Čes. revue 
(od 1901); Hlas národa (od 1888); Květy (od 1890); 
Lid. noviny (od 1924); Lumír (od 1884); Máj (od 
1912); Nár. listy (od 1900); Nár. osvobození (od
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1924); Nár. politika (od 1890); Našinec (od 1884); 
Nové Čechy (od 1926); Pokrok (od 1884): Světozor 
(od 1890; do 1899 též výtvar. kritika); Zlatá Praha 
(od 1884); Zvon (od 1900; do 1909 též výtvar. kritika 
a 1904—12 div. kritika). ■ KNIŽNĚ. Beletrie:Povíd
ky (1892); Nejzápadnější Slovan (P 1893); V třetírti 
dvoře (R 1895); Nedělní povídky (1897); Dar sváté
ho Floriána. Zvířátka a Petrovští (PP 1902); Patero 
novel (1904); Kašpar Lén mstitel (R 1908); Nové pa
tero (PP 1910); Begův samokres (D 1911, i prem.); 
Patero třetí (PP 1912); Slunovrat (D 1913, prem. 
1912); Z města i obvodu (PP 1913); In articulo mor- 
tis (část románu Antonín Vondrejc, 1915); Výhry 
a prohry (D 1915, i prem.); Turbína (R 1916); Siláci 
a slaboši (PP 1916); Antonín Vondrejc (R, 2 sv., 
1917 —18); Ad hoc! (PP 1919); Romaneto. Tři chod
ské grotesky. Pohádka (1920); Jindrové (R 1921); Vi
lém Rozkoč (R 1923); Větrník (P 1923); Humoreska 
(P 1924); Čtyři odvážné povídky (1926); Labyrint 
světa (P 1926); Básníkova nevěsta (D 1926, prem. 
1927); Řešany (R 1927); Deset deka (P 1927, pův. 
v kn. Čtyři odvážné povídky); — posmrtně: Psycho
logie bez duše (P 1928). — Výbor: Durové motivy 
(1959, usp. F. Všetička). — Souborná vydání: Spisy 
K. M. Č. Ch. (nakl. Fr. Borový, 1921—38, 18 sv.); Dí
lo K. M. Č. Ch. (Čs. spisovatel, 1955—62, 8 sv.). ■ 
KORESPONDENCE: V. Jílek: Jazykový znalec Č. 
Ch. (2 dopisy K. Klostermannovi z 1909), Svob. no
viny 12. 3. 1947; E. Svoboda: M. Aleš v Olomouci (5 
dopisů M. Alšovi z 1888), alm. Klas (Prostějov 1947); 
F. Tvrdoň: Dokumenty o přátelství A. Zábranského 
a K. M. Č. Ch. (dopis A. Zábranskému = F. Červin
kovi z 1919), VVM 1960. ■

BIBLIOGRAFIE: H. Ryšánková: K. M. Č. Ch. (Pl
zeň 1972). ■

LITERATURA: F. Kovárna: K. M. Č. Ch. (1936); 
V. Šach: K. M. Č. Ch. (1949). ■ jv. (J. Vodák): ref. 
Nejzápadnější Slovan, Lit. listy 1892/93; J. Karásek: 
ref. Povídky, Lit. listy 1892/93; jv. (J. Vodák): Z nové 
české beletrie (ref. V třetím dvoře), Rozhledy 
1894/95; V. Dyk: ref. Dar sv. Floriána. Zvířátka a Pe
trovští, Přehled 1902/03; O. T. (Theer): Literatura 
(ref. Patero novel), Lumír 1904/05; F. X. Šalda: ref. 
Kašpar Lén mstitel, Novina 1908/09 → KP 7 (1953); 
K. (F. V. Krejčí): ref. Patero třetí, PL 13. 10. 1912 + 
ref. Slunovrat, PL 7. 11. 1912; F. X. Šalda: Z města 
i obvodu, Čes. kultura 1914 → KP 9 (1954); O. Fi
scher: Repertoární-poznámky (ref. Výhry a prohry), 
Čes. revue 1915/16; jv. (J. Vodák): Nové podoby si- 
láctví Čapkova (ref. Siláci a slaboši), LidN 27. 12. 
1916; F. X. Šalda: Kapitoly literárně kritické. K. M. 
Čapkova Turbína, Kmen 1917/18 → KP 10 (1957); 
K. Sezima: ref. Antonín Vondrejc, Lumír 1918/19; 
M. Rutte: Ejhle člověk! (ref. A. Vondrejc), Cesta 
1918/19; K. Sezima in Podobizny a reliéfy (1919); J. 
H. (Hora): Spisovatel K. M. Č. šedesátníkem, PL 22. 
2. 1920; K. (F. V. Krejčí): ref. Jindrové, PL 22. 5. 
1921; A. Novák in Krajané a sousedé (1922); A. M.
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Píša: Naturalista (ref. Nejzápadnější Slovan), Prolet- 
kult 1922/23; F. X. Šalda: Poslední K. M. Č. Ch. (ref. 
Romaneto, Tři chodské grotesky, Pohádka), Kritika 
1924 → KP 12 (1959) 4- Kritické příspěvky k po
znání K. M. Č., Kritika 1925 → KP 13 (1963); J. O. 
Novotný: Praktikova kapitola o genezi románu, 
Cesta 1922/23; A. Novák: ref. Humoreska, LidN 23. 
2. 1924 4- Román Viléma Rozkoče od K. M. Č. Ch., 
LidN 28. 2. 1924; -jef- (J. Fučík): ref. Labyrint světa, 
Kmen 1926/27; O. Štorch-Marien: Na besedě u K. 
M. Č. Ch., Rozpravy Aventina 1926/27; I nekrology:
J. Fučík, Kmen 1927; F. Götz, NO 5. 11. 1927; J. H. 
(Hora), LitN 1927, č. 14; A. N. (Novák), LidN 4. 11. 
1927; F. Borový, LidN 5. 11. 1927; J. Vodák: K. M. Č. 
Ch., Čes. slovo 5. 11. 1927 → Cestou (1946); K. Ča
pek, LidN 8. 11. 1927 → Ratolest a vavřín (1947); 
Smuteční dvojčíslo Cesty 1927/28; A. Novák: K. M. 
Č. Ch., Věstník ČAVU 1927; J. Thon: Č. Ch. noviná
řem, Rozpravy Aventina 1927/28 ■; F. X. Šalda: Ka
pitola velmi trapná čili něco o národní hrdosti (o 
překladu Turbíny do franc.), ŠZáp 1928/29; J. O. No
votný: Poslední práce K. M. Č. Ch. (ref. Psychologie 
bez duše), Cesta 1928/29; ne (A. Novák): K. M. Č. 
Ch. jako výtvarný kritik, LidN 3. 9. 1933; V. Zelinka: 
K nové sloji. Památce K. M. Č. Ch., Lumír 1938/39; 
tk (F. Trávníček): Slovesné umění Č. Ch., LidN 26. 2. 
1940; J. Ort (P. Eisner): Zadní hlava dr. Povidla (o 
postavách Němců v rom. A. Vondrejc), Svob. noviny 
20. 2. 1947; V. Křístek: Slovosled jako aktualizační 
prostředek uměleckého jazyka Č. Ch., List Sdružení 
mor. spisovatelů 1947/48; V. Tichý: K. M. Č. Ch., in 
Český kulturní Slavín (1948); V. Křístek: Několik 
poznámek k adjektivu K. M. Č. Ch., LF 1949 + 
O různých rozsahových novotách K. M. Č. Ch., SaS 
1950; J. Hrabák: Naturalista K. M. Č. Ch., Rovnost 
19. 2. 1950; F. Soldan: Výročí naturalisty K. M. Č. 
CH., Svět v obrazech 1950, č. 8; F. Tvrdoň: Vliv pro
středí na tvorbu K. M. Č. Ch., Sborník Sluko 
1951/53; E. Konrád: Jejich poslední polemika (Č. Ch. 
a F. X. Šaldy), Lid. demokracie 11. 12. 1955 → Nač 
vzpomenu (1957); F. Tvrdoň: Pokrokovost K. M. Č. 
Ch. v olomouckých bojích proti smiřovačkám 
s Němci, VVM 1957 4- K literární činnosti K. M. Č. 
Ch. v olomouckém Našinci, SISb 1957 4- K. M. Č. 
Ch. a moravský národopis, ČL 1958; L. Tůma-Ze- 
vloun: Ježatec, in Alej vzpomínek (1958); O. Štorch- 
Marien: Znal jsem autora Turbíny, Lid. demokracie 
4. 10. 1958; J. Wenig: Vzpomínka na K. M. Č. Ch., 
Lid. demokracie 20. 2. 1960; M. Suchomel: Stoletý Č. 
Ch., HD 1960; V. Jílek: Jak začínal K. M. Č. Ch., 
Pravda 17. 5. 1964; V. Stejskal, F. Pilař in Dílo K. M. 
Č. Ch. (1955—62); A. Haman: K. M. Č. Ch. a český 
naturalismus, ČLit 1969; M. Petříček in K. M. Č. Ch.: 
Turbína (1969); -KA-: Novinářské a literární začát
ky K. M. Č. Ch., Ostravský kult, měsíčník 1976, č. 10; 
B. Plevka: Ema Destinová K. M. Čapku-Chodovi 
(s výňatky z dopisů), Lid. demokracie 12.11. 1977; D. 
Jeřábek in K. M. Č. Ch.: Jindrové (1978); R. Pytlík in
K. M. Č. Ch.: Turbína (1978). et
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Čapková

Helena Čapková
"28. 1. 1886 Hronov
† 27. 11. 1961 Praha

Autorka subjektivně založených próz, čerpajících 
z rodového a rodinného prostředí.

Sestra Josefa a Karla Čapka. Dětství prožila 
v Hronově, Malých Svatoňövicích a Úpici, 
1901 absolvovala vyšší dívčí školu v Brně. Zde 
se 1904 provdala za brněnského právníka 
a politika F. Koželuhu. O prázdninách pobý
vala s dětmi v Bílovicích nad Svitavou, kam za 
ní oba bratři jezdili (1912-17). 1928 se po man
želově smrti (1926) přestěhovala natrvalo do 
Prahy; za svého pařížského pobytu 1929 se se
známila s básníkem, esejistou a překladatelem 
J. Palivcem, za něhož se 1930 provdala. 1945— 
J8 žila střídavě v Praze a v Prohoři u Žlutic.

H. Č. začala psát pod vlivem tvůrčí aktivity 
obou svých bratří, námětově těžila z rodinné
ho a rodového prostředí. Prvotina Malé děvče 
vypravuje o autorčině venkovském mládí; na 
autopsii je založena i Kolébka, citová výpověď 
autorky jako matky a oslava mateřství. Ob
dobně vzpomínkový, avšak méně lyrizující ráz 
má její obsáhlá poslední kniha, zásadní příspě
vek k životopisu bratří Čapků. Pokusem o ob- 
jektivizující beletrii byl román O živé lásce, 
konfrontující na osudech tří sester trojí typ že
ny. Vedle beletrie časopisecky publikovala 
glosy a úvahy o problematice umění.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1919); Lid. noviny (od 
1927); Právo lidu; Přítomnost (od 1926). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Malé děvče (P 1920); Kolébka (P 1922); 
O živé lásce (R 1924); — posmrtně: Moji milí bratři 
(vzpomínky, 1962). ■

LITERATURA: A. M. Píša: Kniha dětství (ref. 
Malé děvče), Cesta 1920/21; ■ ref. Kolébka: A. N. 
(Novák), LidN 10. 2. 1922; P. (A. M. Píša), Proletkult 
1922/23 ■;■ ref. O živé lásce: F. Götz, NO 30. 11. 
1924; A. N. (Novák), LidN 7. 1. 1925; J. O. Novotný: 
Čapci, Cesta 1924/25; A. M. Píša: Z nové prózy, Pra
men 1925/26 ■; ik. (I. Klíma): Zemřela H. Č, LitN 
1961, č. 48; F. Buriánek: Sestra o svých bratrech (ref. 
Moji milí bratři), LitN 1962, č. 43; D. Dvořáková: In 
memoriam H. C., Lid. demokracie 27. 11. 1969.

Jan Čárek
* 29. 12. 1898 Heřmaň u Písku
† 27. 3. 1966 Praha

Básník, autor veršů pro děti, esejista; básně, soustře
děné k chvále prostého života venkovského člověka 
a jeho sepětí se zemí, předjímají ruralismus, jehož 
byl Č. spolutvůrcem.

Syn chalupníka; mládí strávil v rodišti, z něhož 
také od 1910 docházel na gymnázium do Pís
ku. V říjnu 1917 byl odveden na vojnu do 
Uher, odkud se vrátil v listopadu 1918; ještě 
téhož roku maturoval. Od 1919 byl železnič
ním úředníkem, a to nejprve několik měsíců 
v Praze, pak v Peruci u Loun a v Teplicích. Po 
půlroční vojenské službě v Písku (1921) praco
val ve výtopně a železničních dílnách v Lou
nech. Zde se oženil a rozvedl. 1929 byl přelo
žen do Prahy nejprve na ředitelství drah (1930 
se oženil podruhé), po třech letech na minis
terstvo železnic, kde zůstal až do odchodu do 
penze 1946. Nadále žil v Praze. Urna s jeho 
popeleny byla uložena v Heřmani.

Už v Č. prvních básních z fronty se objevila 
představa vesnického domova jako zdroje ži
votní jistoty. Monotematická C. poezie je vě
nována rodnému kraji, chudobnému životu 
vesničanů, jejich pracovní spjatosti s přírodou, 
pokrevním svazkům a z nich především vzta
hu k matce, jenž splývá se vztahem k matce 
zemi. Sociální zaměření Chudé rodiny z Heř- 
mané má ráz patetického vzdoru, ale jak zde, 
tak i v pozdějších sbírkách jsou nejlepší ty bá
sně, jejichž prozaizující volný verš vytváří 
konkrétní obraz každodenních úkonů a jejich 
elementárních životních souvislostí. Předmět
né vidění vedlo k náznakům epiky, často bala
dicky laděné. Počínaje sbírkou Smutný život 
sílilo v básníkovi vědomí, že se vyřadil z rodu, 
jeho představa domova se proměnila v tesk
nou vzpomínku vykořeněnce. V 1. pol. 30. let 
se Č. stal jedním z předních představitelů 
a mluvčích ruralismu. Své pojetí literatury, 
zdůrazňující proti soudobým moderním prou
dům přimknutí k tradičním hodnotám venko
va, vyložil teoreticky (O životě a literatuře) a 
nepřímo je obsaženo i v esejistických prózách 
vzpomínkového charakteru Dopis na věčnost. 
N letech kolem druhé světové války psal též 
knihy epigramů a satir. Jeho tvorba poúnoro
vá se omezila na verše pro děti. Také ony jsou
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vytěženy především z přírody a také jejich síla 
spočívá v předmětné konkrétnosti obrazu, jež 
je založena na věcné znalosti rostlin, stromů, 
zvířat a — v druhém námětovém okruhu — 
i nástrojů a strojů.

PŘÍSPĚVKY in: Brázda; Cesta (od 1920); Časopis 
agrárního studentstva (od 1926); Čes. slovo; Čteme; 
Den; Host (od 1928); Kritika (od 1925); Kult, zpra
vodaj (od 1926); Lid. noviny (od 1929); Lit. noviny 
(od 1930); Lumír (od 1931; 1936 překlady moderní 
slovinské poezie); Magazín DP (od 1937); Mateří
douška; Mladý hlasatel; Nár. osvobození (od 1928); 
Otavan (od 1917); Panoráma (od 1936); Pramen (od 
1920); Rozhledy (od 1934); Rozpravy Aventina (od 
1929); Rudé právo (od 1923); Sever a východ (od 
1925); Tribuna; Venkov; Zvěstování. I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Vojna (BB 1920); Chudá rodina z Heřmaně 
(BB 1924, rozšiř, vyd. 1935); Temno v chalupách (BB 
1926, rozšiř, vyd. 1941); Smutný život (BB 1929); 
Hvězdy na nebi (BB 1934); Balada o Kýrovi (B 
1934); Svatozář (BB 1938); Devítiocasá kočka (epi
gramy a satiry, 1939); O životě a literatuře (články, 
1941); V zemi české (BB 1942); Na špičku nože (epi
gramy a satiry, 1943); Železná panna (epigramy 
a satiry, 1946); Dopis na věčnost (PP 1947); Mezi 
dvěma ohni (BB 1947); Ráj domova (BB pro ml., 
1948); Jan Opolský (studie, 1949); Heřman (BB; sbír
ky Chudá rodina z Heřmaně a Temno v chalupách, 
1952); dále pouze verše pro děti: Zvířátka — naši 
přátelé (1953); Zlatý dětský svět (1953); Bajky o ná
strojích (1953); Máš rád stromy? (1954); Náš jeden 
rok (1954); Radost nad radost (1954); O velikých 
maličkostech (1955); Co si povídaly stroje (1955); 
Bylo-nebylo (1957); Co zvířátka dovedou (1957); 
Ovoce, ovoce na naší zahrádce (1957); Srdce potěše
ní (1958); Veselý věneček (1958); Dobrý den, zvířát
ka (1958); Motýli (1959); Od jehly k mašinkám 
(1960); Kolo radovánek (1961); O veselé mašince 
(1961); Nejkrásnější zvířátko (1964); Políčko, pole 
(1964); Co se to děje (1965). — Výbory: Všechny 
chalupy (1936, usp. autor); Maminka (1941, usp. au
tor); Básně (1963, usp. J. Rumler); Čarokruh (pro ml., 
1971); Chudá rodina (1978, usp. Z. Pešat). ■ REDI
GOVAL knižnici: Studnice (1938—40); sborníky: 
Tyáří k vesnici (1936), Básně rolníků (1939). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Mikuškovičová: J. Č. (Čes. 
Budějovice 1976). ■ LITERATURA: -vh- (M. Hý
sek): ref. Vojna, Kmen 1920/21; ■ ref. Chudá rodina 
z Heřmaně: J. Hora, Čes. slovo 1935 → Poezie a ži
vot (1959); P. Fraenkl, Host 1924/25 ■; P. F. (Fraen- 
kl): ref. Temno v chalupách, Rozpravy Aventinu 
1926/27; B. V. (Václavek): Nové knihy (ref. Smutnx 
život), Index 1929; J. V. Sedlák: Básník země a rodu. 
Rozhledy 1932; B. Fučík: Poezie jako šablona, LUK 
1934; F. X. Salda: Tři básničtí premianti čeští (ref. 
Hvězdy na nebi), ŠZáp 1934/35; J. Knap in J. Č.: 

Všechny chalupy (1936); V. Hrbek (Z. Kalista): Lyri
ka bezprostřední skutečnosti (ref. Všechny chalupy), 
Lumír 1936/37; ■ ref. sb. Tváří k vesnici: B. V. (Vác
lavek): Nové zamlžování terénu, Index 1937 + Tvá
ří k vesnici, U 1937; kn (K. Nový): Ruralismus či ná
boženský realismus, Panoráma 1937; Akz (A. Kosto- 
hryz), Rozhledy 1937 ■; př (J. Pilař): Ruralismus 
v poezii, Čteme 1938/39; A. N. (Novák): Vzkazy sel
ského domova (ref. Svatozář), LidN 11. 12. 1938; Z. 
Kalista: ref. sb. Básně rolníků, Lumír 1938/39; B. Jed
lička: Kniha satirických veršů (ref. Devítiocasá koč
ka), LidN 22. 1. 1940; V. Stupka in J. Č.: Dopis na 
věčnost (1947); J. Šnobr: Básník prosté krásy (o bá
sních pro děti), Zlatý máj 1960; A. M. Píša: Básník 
polní práce, in Stopami poezie (1962); J. Rumler in J. 
Č.: Básně (1963); M. Petříček: Básník Chudé rodiny 
z Heřmaně, HD 1963; V. Frýbová: Setrvačník poe
zie (o básních pro děti), Zlatý máj 1965; ■ nekrolo
gy: J. Černý, Lid. demokracie 2. 4. 1966; vf (V. Fala- 
da), Zeměd. noviny 2. 4. 1966 ■; L. Stehlík: K nedo
žitým sedmdesátinám J. Č., Jihočes. pravda 29. 12. 
1968; Z. K. Slabý: Mít oči k vidění, mít uši k slyše
ní..., in J. Č.: Čarokruh (1971); J. Šimůnek: Čarkov- 
ské marginálie, Zlatý máj 1973; J. Rumler: Deset let 
od smrti J. Č., Lit. měsíčník 1976; Z. Pešat in J. Č.: 
Chudá rodina (1978).

pb

Čas. Beletristická příloha k politickému 
týdeníku viz Besedy Času

Časopis Českého muzea (... muzeum) 
viz Časopis Národního muzea

Časopis Matice moravské
Od 1869
První český časopis pečující o rozvoj spole
čenskovědního bádání na Moravě.

Titul: 1869-1958 (roč. 1 — 77) Časopis Matice mo
ravské; 1959-67 (roč. 78-86) Sborník Matice mo-
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ravské; od 1968 (od roč. 87) Časopis Matice morav
ské. — Redaktoři: 1869 — 75 (roč. 1 — 7) V. Royt; 
1876-82 (roč. 8-14) F. Bartoš; 1891-1901 (roč. 
15—25) hlavní redaktoři V. Brandl a F. Bartoš, při
čemž 1891—95 (roč. 15—19) hlavními spolupracov
níky, kteří vykonávali redakční práci, byli F. Kame
níček a F. A. Slavík, 1896—97 (roč. 20—21) pomáhal 
Kameníčkovi F. J. Rypáček, 1898—1901 (roč. 
22—25) odp. redaktor F. Kameníček, hlavní spolu
pracovníci F. A. Slavík a F. J. Rypáček; 1902 — 07 
(roč. 26—31) redaktor F. Kameníček, hlavní spolu
pracovníci F. A. Slavík a F. J. Rypáček; 1908—13 
(roč. 32 — 37) redaktoři F. Kameníček a F. J. Rypá
ček; 1914 — 18 (roč. 38—42) F. Kameníček, F. J. Ry
páček, B. Navrátil a S. Souček; 1919—22 (roč. 
43—46) F. Kameníček, B. Navrátil, S. Souček; 
1923—30 (roč. 47—54) B. Navrátil a S. Souček; 
1931—35 (roč. 55—59) B. Navrátil, S. Souček a O. 
Odložilík; 1936 (roč. 60) B. Navrátil, O. Odložilík 
a J. Šebánek; 1937 — 38 (roč. 61—62) O. Odložilík, ]. 
Šebánek a V. Helfert; 1939—43 (roč. 63—65) J. Še
bánek; 1945 (resp. 1944—48) (roč. 66—68) O. Odlo
žilík a J. Šebánek (na tit. listě 66. roč. 1944—46 je 
z piety uváděn i zahynuvší V. Helfert); 1950—51 
(roč. 69—70) V. Sameš s red. kruhem; 1952 — do
dnes (od roč. 71) B. Šindelář s red. radou, přičemž 
1966 (roč. 85) redakce ve složení: vedoucí redaktor 
B. Šindelář, redaktoři J. Marek a V. Peša, od 1967 
(roč. 86) i B. Čerešňák jako tajemník redakce, od 
1972 (roč. 91) redakce ve složení: odp. redaktor B. 
Šindelář, tajemník redakce B. Čerešňák, redaktoři J. 
Harna a V. Peša, od 1976 (roč. 95) ještě tajemník re
dakce R. Fišer a od 1980 (roč. 99) tajemník redakce 
J. Malíř. — Nakladatel a vydavatel: Matice morav
ská, Brno, přičemž 1959—67 (roč. 78—86) uváděno 
jako vydavatel Krajské nakladatelství v Brně (od 
1965 nakl. Blok). — Periodicita: čtvrtletník; vydává
ní ČMM však bylo několikrát přerušeno, takže roč. 
1-14 vycházel 1869-82, roč. 15-64 1891-1940, 
roč. 65 1943, roč. 66- 1944-46, roč. 67-68 1947 
a 1948, roč. 69—99 1950—80. Formálně si časopis 
uchovával charakter čtvrtletníku, i když 4 čísla roč
ně realizoval jen 1869—71 (roč. 1—3), 1891 — 1913 
(roč. 15—37), 1936 (roč. 60) a 1943 (roč. 65). Jinak se 
ročníky skládaly ze 3 Čísel (2 samostatná čísla 
a dvojčíslo) nebo 2 dvojčísel. Vydavatelské potíže 
za první světové války, finanční těžkosti po ní 
a změny v 50. letech vedly k tomu, že ročníky 1915 
(roč. 39), 1916 (roč. 40), 1921-27 (roč. 45-51), 1933 
(roč. 57), 1934 (roč. 58), 1954 (roč. 73), 1955 (roč. 74) 
byly vydány najednou jako jeden svazek. 2 ročníky, 
a to 1917-18 (roč. 41 -42) a 1919-20 (roč. 43-44), 
vytvořily jen 1 svazek. Dvouročník 63—64 
(1939—40) měl podobu 2 dvojčísel a ročník 66 
(1944—46) představovaly 2 čísla a 1 dvojčíslo. Roč
níky 78 — 86 (1959—67) vycházely jako Sborník Ma
tice moravské vždy v jednom svazku.

Jako první a po řadu let jediný český vědecký 
časopis na Moravě měl ČMM zvláště v 19. 
stol, velký význam pro rozvoj společensko
vědního bádání na Moravě i pro šíření národ
ního vědomí. Vznikl v době oživení činnosti 
Matice moravské v 60. letech, kdy také založe
ní prvního českého gymnázia v Brně (1867) 
přivedlo do poněmčeného města vlastenecké 
profesory, z nichž někteří pracovali vědecky. 
Na valném shromáždění MM 22. 5. 1868 byl 
jednomyslně přijat návrh hr. Sylva-Tarouccy 
na vydávání časopisu. Výbor MM pak jmeno
val pětičlennou komisi, jejímž jménem V. 
Brandl podal návrh programu časopisu, zamě
řeného na vlastivědu v nejširším slova smyslu, 
nevylučujícího však ani obory jiné, zvláště slo
vanský jazykozpyt. 11. 7. 1868 zvolil výbor 
MM redaktorem historika V. Royta. V 1. č. 1. 
ročníku (leden 1869) byl otištěn program, po
dle něhož měl časopis přinášet rozpravy obsa
hu vědeckého, přispívající zejména k objasňo
vání národní minulosti a dějin českého ducha 
(vedle dějin politických a církevních dějiny 
vzdělanosti národa, tj. historie práva, umění, 
písemnictví, měst a venkovského života, kor
porací ap.). ČMM měl přinášet rovněž topo
grafické studie (zvi. Moravy), zprávy o pan
ských, rytířských i proslulých měšťanských ro
dech a životopisy vynikajících osob. Aby se 
ČMM stal přitažlivějším pro širší čtenářské 
vrstvy, otevřel se 1872 i populárním článkům 
z nejrůznějších oborů (zeměpis, přírodopis, 
hygiena, spiritismus aj.). Nedostatek spolupra
covníků a některé další, dosud blíže neobjas
něné okolnosti (snad zde hrály roli i spory 
o pravost RKZ) vedly 1882 k zastavení časopi
su; na návrh F. Kameníčka bylo 1890 rozhod
nuto o jeho obnovení. Podle nového progra
mu redakce se měl ČMM věnovat především 
bádání o Moravě a rakouském Slezsku ve 
všech oborech, dále pak — v souvislosti s čes
kým národem a rakouským státem — o náro
dech a zemích slovanských i jiných (F. A. Sla
vík: Úkol Časopisu Matice moravské, 1891). F. 
Kameníčkovi se podařilo překonat vlastivěd
ný a regionalistický charakter časopisu 
a vtisknout mu ráz vyhraněně vědecký; získá
val proto příspěvky i od předních vědeckých 
pracovníků z Cech, jako byli J. Goll, F. Pastr- 
nek, J. Pekař, A. Rezek, A. Sedláček, V. Tille, Z. 
Tobolka, J. Vlček, Č. Zíbrt aj. ČMM se stal vý
znamnou vědeckou revuí, která vedle studií 
(leckdy značně rozsáhlých) přinášela množství
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kritik vědecké literatury; 1914—50 se snažila 
v nové rubrice stručných recenzí a zpráv zare
gistrovat a zhodnotit kromě jiných prací 
všechnu literaturu týkající se moravských zá
ležitostí a osob, včetně časopiseckých statí 
a významnějších příspěvků novinových Za
tímco v prvním období udávaly ráz ČMM 
zvláště historické, filologické a národopisné 
práce (F. Bartoše, V. Brandla, V. Royta, A. 
Vaška aj.) a recenzována byla i beletrie, od 90. 
let zcela převážily historické vědy a byla vě
nována tu větší, tu menší pozornost i dějinám 
umění, zejména starší a obrozenské literatuře 
(nejvíce v desítiletí před první světovou vál
kou, od poloviny 20. let do počátku 30. let 
a 1947—58); v zájmu o některé osobnosti (zvi. 
o velké postavy naší reformace: J. Husa, J. Bla- 
hoslava, J. A. Komenského, Karla st. ze Žerotí- 
na aj.) se literární historikové doplňovali s his
toriky. Od 50. let se ČMM věnuje zvláště hos
podářským dějinám, dějinám dělnického hnutí 
a nejnovější historii; v literární oblasti převa
žují příspěvky o starší literatuře, přitom ne
chybějí ani stati o autorech 20. stol. V ČMM je 
soustředěno zejména množství příspěvků 
k poznání starší české literatury a národního 
obrození; pro zkoumání literárního života na 
Moravě v 19. stol, a literárněhistorické práce 
v 1. pol. 20. stol, je ČMM zdrojem zásadního 
významu.

V počátcích časopisu psal literárněhistoric
ké a estetické stati zvi. K. Šmídek (1870—78), 
J. E. Kosina pak zde svými posudky (1876 —79) 
položil základy tzv. moravské kritiky; literatu
ry se týkaly i některé stati a recenze V. Bran
dla (1869-95), F. Bartoše (1869-1902) a J. 
Herbena (1880—82) a příspěvky J. Jirečka 
(1873-75), F. Bílého (1882-97) a P. J. Vycho
dila (1882 a 1907); několik recenzí napsali také 
V. Šťastný (1873-77) a F. Vymazal 
(1873—79). V 90. letech a na počátku 20. stol, 
přinesl ČMM řadu významných příspěvků od 
F. Pastrnka (1891-95), J. Kabelíka 
(1897-1927), L. Čecha (1898 a 1907), K. Ko
řínka (1892-99), S. Součka (1902-34), M. 
Hýska (1906—20), J. Peška (1908-16), P. Váši 
(1909—46); literatury se týkaly i některé práce 
historiků F. J. Rypáčka (1891 —1913), F. A. Sla
víka (1891-1918), B. Navrátila (1901-35), K. 
V. Adámka (1899-1913) a H. Jrauba 
(1907 — 16) nebo filologa F. Černého 
(1903—11), kteří psali také recenze a zprávy 
o literatuře spolu s J. Kabelíkem, M. Hýskem, 

K. Riegrem (1910—15), J. Bartochou 
(1900—13), J. Kozlovským (1908—34), T. Kali
nou (1902-36), F. Chudobou (1908-28), A. 
Gregorem (1914—53), S. Sahánkem 
(1914—34) aj. Po první světové válce přibyli 
K. Svoboda (1917-48), P. M. Haškovec 
(1921 —31), J. Prokeš (1921—36), A. Procházka 
(1919—31), J. Volf (1921-36), B. Ryba (1926- 
47), A. Škarka (1930-48), J. B. Čapek 
(1931-67), A. Janáček (1932-36), K. Janáček 
(1932—36), ve větších intervalech přispíval F. 
Trávníček (1924 — 53), ojediněle též B. Václa
vek (1923, rec. 1926 a 1937) nebo K. Hrdina 
(1924, 1947); převážně recenze o literárněhi- 
storických pracích psali kromě starších přispě
vatelů historikové V. Novotný (hl. 1923—30), 
J. Šebánek (hl. 1924-34) a O. Odložilík 
(1925-48), dále B. Havránek (1931-40), R. 
Říčan (1934-50), A. Kellner (1932-34), F. 
Vodička (1936—40), V. Žáček (1933—36), J. 
Vilikovský (1936-40), B. Slavík (1936-38), J. 
Hrabák (1937-58), F. Stiebitz (1936-37), J. 
Ludvíkovský (1939—50). Po druhé světové 
válce byli autory literárněhistorických statí 
především O. Králík (1946 — 58), J. Hrabák, Z. 
Tichá (1953—58), dále L. Čuprová (1947 —73), 
A. Závodský (1951—80), L. Kundera 
(1953-54), K. Palaš (1960-70), O. Sirovátka 
(1956, 1978), převážně recenzemi přispěli A. 
Molnár (1950—52), M. Kopecký (1954—76), P. 
Pešta (1958—80), J. Nechutová (1966—67), P. 
Zaoral (1967-75), L. Soldán (1979-80) aj.; 
o pracích týkajících se literatury psali také his
torikové J. Marek (1962 — 70), J. Mezník 
(1966-71), Z. Šimeček (1963-75) a F. Matě- 
jek (1969-75).

BIBLIOGRAFIE: J. Šebánek: Rejstřík bibliografic
ký k Časopisu Matice moravské (1929; k roč. 1—50); 
A. Turek: Rejstřík bibliografický k Časopisu Matice 
moravské (1937; k roč. 51—60). ■ LITERATURA: 
H. Taub: Dějiny Matice moravské^ČMM 1911; B. 
Šindelář: Sedmdesát pět ročníků Časopisu Matice 
moravské, ČMM 1956 + Dvě významná výročí Ma
tice moravské, ČMM 1969.
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Časopis Muzea Království českého viz 
Časopis Národního muzea

Časopis Národního muzea
Od 1827

Periodikum (většinou čtvrtletník) zpočátku univer
zálně určené celé rozloze národního písemnictví 
naukového i beletristického, od 60. let 19. století 
převážně odborný časopis, který byl od 1914 rozdě
len na oddíl humanitní a přírodovědný a v těchto 
dvou řadách od 1948 obsahově spojen s úkoly Ná
rodního muzea. Trvale se věnoval dějinám české li
teratury, ponejvíce faktografickými a faktologický- 
mi statěmi a edicemi korespondence a památek star
ší literatury.

Titul: 1827—30 (roč. 1—4) Časopis Společnosti 
Vlastenského muzeum v Čechách; 1831—53 (roč. 
5—27) Časopis Českého muzeum; 1854 (roč. 28) Ča
sopis Českého muzea; 1855—1922 (roč. 29—96) Ča
sopis Muzea Království českého (od 1918 pod spo
lečným tit. listem 2 oddíly: duchovědný a přírodo
vědný); 1923—64 (roč. 97 — 133) Časopis Národního 
muzea (od 1936 má každý oddíl vlastní tit. list, od 
1948 oddíl duchovědný přejmenován na oddíl spole
čenských věd); (dále 2 samostatné časopisy:) 1965— 
76 (roč. 134—145) Časopis Národního muzea — 
Historické muzeum a Časopis Národního muzea — 
Přírodovědecké muzeum (oddíl přírodovědný); od 
1977 (roč. 146) Časopis Národního muzea v Praze 
— řada historická a Časopis Národního muzea 
v Praze — řada přírodovědná. — Uzuální zkratky n 
bibliogr. a odb. literatuře: ČČM (zvi. pro roč. 1—96), 
ČNM (zvi. pro roč. 97 a další; nověji i pro všechny 
ročníky), Muzejník. — Redaktoři: 1827 — 37 F. Pa- 
lacký; 1838-42 P. J. Šafařík; 1843-50, sv. 1, J. E. 
Vocel; 1850, sv. 2, — 1861, sv. 1, V. B. Nebeský; 1861, 
sv. 2, — 1864 A. J. Vrťátko; 1865 J. Lepař, J. Krejčí, 
V. Šafařík; 1866-70 J. Lepař; 1871-90 J. Emler; 
1891-98 A. Truhlář; 1899 A. Truhlář, V. Schulz, Č. 
Zíbrt; 1900-01 A. Truhlář, F. Kvapil, Č. Zíbrt; 
1902-04 F. Kvapil, Č. Zíbrt; 1905-13 Č. Zíbrt; 
1914-29 J. Máchal, C. Purkyně; 1930-35 J. Bidlo, 
C. Purkyně; (oddíl duchovědný:) 1936—37 J. Bidlo, J. 
Prokeš; 1938—39 J. Prokeš, G. Skalský, V. Vojtíšek; 
1940 J. Prokeš, G. Skalský; 1946—47 M. Novotný, B. 
Svoboda, V. Vojtíšek; (oddíl věd společenských:) 
1948—56 V. Denkstein, Z. Drobná; 1957—61 Z.

Drobná, R. Turek; 1962—64 Z. Drobná s redakční 
radou; (Historické muzeum:) 1965—67 Z. Drobná 
s redakční radou; 1968 — 70 D. Stará; 1971 — 72 Z. 
Drobná s red. radou; 1973—76 D. Stará; (řada histo
rická:) od 1977 D. Stará. — Vydavatelé (nepřetržitě 
Praha): 1827—28 České muzeum; 1829—31 J. G. 
Calve; 1832—1947 Matice česká (1890-92 a 1906- 
37 v komisi F. Řivnáče, 1938—40 s podporou Nár. 
muzea a ministerstva školství a nár. osvěty, v komisi 
F. Řivnáče, 1946—47 v nakl. Orbis); od 1948 Nár. 
muzeum (1948—50 ve Stát, nakladatelství učebnic, 
1951—61 ve Stát, pedag. nakladatelství, 1962—76 
v nakl. Orbis, od 1977 v nakl. Panorama). — Periodi
cita: 1827—45 4x ročně; 1846—47 6x ročně; 1848 
9 čísel ve 2 dílech (1. 6 čísel, 2. 3 čísla); 1849—1935 
4 x ročně (z toho od 1918 pro duchovědnou a příro
dovědnou část po 2 číslech); (oddíl duchovědný:) 
1936—40 2x ročně; 1941—45 vydávání zastaveno; 
1946—47 2x ročně; (oddíl věd společenských:) 
1948—50 trojročník v jednom svazku, vyšlo 1951; 
1951-61 2x ročně (1951 vyšlo 1951-52, 1952 vy
šlo 1952—53, 1953 vyšlo 1953-54); 1962-64 4x 
ročně; (Historické muzeum, od 1977 řada historic
ká:) od 1965 4x ročně (1968—70 trojročník v jed
nom svazku, vyšlo 1975; 1971 vyšlo 1971—72; 1972 
v 1 sv. vyšlo 1973; 1973 v 1 sv. vyšlo 1975; 1974 vy
šlo 1975-77; 1975 vyšlo 1977-78; 1976 vyšlo 
1977-78; 1977 vyšlo 1979-80; 1978 vyšlo 1980; 
1979 v 1 sv. vyšlo 1981; 1980 vyšlo 1981; 1981 vyšlo 
1982; 1982 vyšlo 1982-83; 1983 vyšlo 1984).

Již při zakládání Vlastenského (Národního) 
muzea v Praze se uvažovalo o časopisu, 1825 
a 1826 předložil F. Palacký návrhy na jeho po
dobu a byl 15. 5. 1826 pověřen jeho řízením. 
Podle prvotního programu (úvodní stať 1. čís
la) mělo být obsahem časopisu: 1. poezie pů
vodní a přeložená a krásná literatura vůbec, 2. 
pojednání o řeči a literatuře českoslovanské 
a jazyková a literární kritika, 3. ukázky staré 
české literatury, 4. historická pojednání z do
mácích i cizích dějin, 5. vlastivěda (tj. bohemi- 
kální geografie a statistika) i obdobná temati
ka z ostatního světa, 6. přírodověda (zvláště 
s ohledem na zlepšení hospodářství, živností 
a řemesel ve vlasti), 7. původní pojednání ze 
všech oborů nauk a umění (se zvláštním zřete
lem „k jasnosti a čistotě a k opravdovému 
vzdělání řeči naší“), 8. zpravodajství všeho 
druhu (z muzejní společnosti, z jiných společ
ností vědeckých i dobročinných, oznámení 
o nových knihách, uměleckých dílech apod., 
informace o obchodu, hospodářství a živnos
tech, nekrology). Zamýšlená univerzálnost ob
sahovala v sobě požadavek, aby časopis nejen
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sloužil svým obecně vzdělávacím a osvětovým 
programem potřebám českého duchovního, 
kulturního, hospodářského i veřejného života, 
ale aby i vydával svědectví o aktuálním stavu 
a perspektivách české vzdělanosti a literatury. 
Se zaměřením zejména na cizinu měl tomuto 
druhému úkolu — spolu s úkolem po vědecké 
stránce zastupovat Muzeum před veřejností 
— sloužit také paralelně vydávaný německý 
muzejní časopis (1827—29 měsíčník Monat- 
schrift der Gesellschaft des Vaterlandischen 
Museums in Böhmen, 1830—31 čtvrtletník Ja- 
hrbúcher des Böhmischen Museums fiir Ná
tur- und Landerkunde, Geschichte, Kunst und 
Literatur, red. vesměs F. Palacký). Udržet na 
žádoucí úrovni německý Muzejník, který ne
byl mutací českého, nýbrž přinášel vlastní pů
vodní příspěvky a přihlížel i k jazykově ně
mecké kultuře českých zemí (včetně krásné li
teratury), bylo nad síly pracovníků sdružených 
kolem Muzea a časopis po 5 letech zanikl. 
Univerzálnost ČNM, která byla v souladu se 
synkretickým charakterem tzv. jungmannov- 
ské obrozenské kultury, měla zpočátku pozi
tivní důsledek hlavně v tom, že ČNM poskyto
val první publikační platformu konstituujícím 
se českým naukovým oborům a že mohl jed
notně působit na stabilizaci českého výklado
vého slohu i podporovat vytváření české od
borné terminologie; jazykovým kvalitám ča
sopisu věnoval F. Palacký zvláštní pozornost. 
Programová šíře zájmová a obsahová se však 
nikdy zcela nerealizovala a historie časopisu 
je trvale spjata s vymezováním jeho obsahu 
a čtenářského určení; ve vývoji ČNM se odrá
žely i proměny v koncepci Muzea a v jeho po
stavení v české kultuře, ačkoli přímo s Mu
zeem souvisel časopis co do příspěvků nadlou
ho hlavně jen ve zpravodajské části (stav člen
stva a sbírek, funkcionáři, činnost, hospodář
ství Muzea a Matice apod.). V prvním desítiletí 
se z ČNM stal převážně časopis věnovaný 
české literatuře starší i současné, historiografii, 
filologii a informacím o kultuře slovanských 
národů. Tímto způsobem rozšířil ČNM funkč
ní určení Muzea, které bylo svými sbírkami 
ponejvíce ústavem přírodovědným, a stal se 
vlastně prvním evidentním projevem toho, že 
Muzeum slouží — jak uváděl jeho program 
z 1818 — podpoře české řeči a literatury. Po 
zániku německého Muzejníku (a po tom, co 
byl ČNM od 1832 vydavatelsky zajištěn Mati
cí) nově klade Palacký větší důraz na vědecky 

badatelské úkoly časopisu. Jeho redakční ná
stupci P. J. Šafařík a J. E. Vocel vedou pak 
ČNM tímto směrem, modifikujíce ho svým 
osobnostním zaměřením: za Šafaříka se více 
prosazuje literární historie a slavistika, za Vo- 
cela přistupuje tematika dějin umění a archeo
logie, za obou ubývá příspěvků přírodověd
ných. Nadto je ČNM v 40. letech, kdy se ko
nečně v Muzeu prosazuje tendence být stře
diskem národní české vědy a kultury, podstat
ně poznamenán také aktuální problematikou 
českého života (diskuse o české filozofii, o kul
tuře tzv. malého národa, záležitosti ekonomic
ké, školské, čtvrtletní přehledy politických 
událostí 1848, atd.); z hlediska bezprostředního 
sepětí s děním českého duchovního světa 
představuje tato fáze vrchol v celé historii ča
sopisu. V 50. letech usiloval V. B. Nebeský 
svou redakční činností i vlastními příspěvky 
o to, aby ČNM seznamoval českou kulturu ta
ké s těmi hodnotami světové slovesnosti, které 
zůstávaly dotud u nás nepovšimnuty, a aby vý
razně sloužil potřebám vědy. Jeho intence se 
srážely jednak s neochotou hlavně mladší lite
rární společnosti ke spolupráci s konzervativ
ním Muzeem, jednak s vnitřní situací Muzea, 
kde se zvláště po založení speciálních periodik 
(1853 Živa, 1855 Památky archeologické 
a místopisné) stávalo problematickým dosa
vadní zaměření ČNM; většinou převládal ná
zor, že by se jeho obsah měl zúžit a že by se 
z něho měly vyloučit „přísně vědecké články“. 
Koncepční neujasněnost ČNM trvala i v 60. 
letech, kdy si Muzeum v nové společenské si
tuaci obtížně hledalo své místo a poslání a kdy 
ČNM nenacházel způsob, jak se vyrovnat 
s okolním rozvojem české publicistiky literár
ní a odborné; 1866 byl dokonce podán první 
návrh, aby ČNM se 40. ročníkem zanikl, pro
tože již splnil svůj úkol (což byl tehdy i názor 
F. Palackého). Z obsahu časopisu byla krátko
době vyloučena historiografie a přírodní vědy, 
dočasně literární kritika a natrvalo krásná lite
ratura. Neprosadil se dobovým poměrům od
povídající návrh F. L. Riegra, aby se z ČNM 
stala populárně vědecká revue, po vzoru an
glických a francouzských revuí aktuálně infor
mující o pokrocích lidského vědění, a časopisu 
bylo určeno, aby se látkově zaměřil hlavně na 
domácí a slovanské skutečnosti, a to ve statích, 
jež i při vědeckosti v pojetí a poznatkovém 
přínosu budou přístupné širšímu čtenářstvu 
a pro ně zajímavé. Orientace na toto publikum
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(podmíněná mj. hospodářskou situací časopi
su) určovala i nadále charakter ČNM; v tom 
snad spočívala pak hlavní příčina toho, že 
např. v historických oborech napříště přinášel 
ČNM jen ojediněle teoreticky náročnější pří
spěvky a že se přestal podílet na metodologic
kém rozvoji těchto disciplín. Po výkyvech 
z 60. let v pojetí, tematice i v plynulosti vydá
vání se ČNM znovu konstituuje především zá
sluhou dvacetileté redakce J. Emlera (od 1871), 
která dává časopisu hlavně dějepisný obsah 
(materiálové příspěvky a pojednání z politic
kých, literárních, kulturních, jazykových, práv
ních dějin), pečuje též o slavistiku a znovu se 
pokouší o kontakt s novou literaturou pro
střednictvím kritiky. Tuto podobu si ČNM 
uchovává i později, za Zíbrtova redakčního 
působení se rozšiřuje složka materiálová a in
formativní (mj. sledování domácí vědecké pro
dukce všech oborů, analytický rozpis hlavních 
odborných periodik ruských, polských a jiho- 
slovanských, anotace k bibliografii vědeckých 
publikací). Přírodní vědy nejsou z obsahu vy
loučeny, ale uplatňují se jen okrajově. Po ná
mitkách (hlavně z řad odborných zaměstnanců 
Muzea) proti tomuto stavu je 1913 rozhodnu
to, aby nanejvýš jedna třetina obsahu byla ur
čena pouze přírodním vědám (hlavní pozor
nost vlastivědným pracím) a aby ČNM vedli 
2 redaktoři, pro duchovědný a pro přírodo
vědný oddíl. Rozdělení je od 1918 provedeno 
i bibliograficky (dvojí stránkování) a od 1936 
má každý oddíl po 2 ročních svazcích se sepa
rátními tit. stranami. Po 1934 (převzetí Muzea 
do zemské správy) vychází od muzejních pří
rodovědců návrh, aby se ČNM obsahově, re
dakčně i autorsky přimkl k Muzeu; je to první 
iniciativa předznamenávající radikální změny 
v charakteru ČNM. Od 1938 je v redakci obou 
oddílů vedle zástupce Matice a muzejního ku
ratoria i vědecký zaměstnanec Muzea (numis
matik G. Skalský a zoolog J. Obenberger) 
a redakční program stanoví časopisu mj. úkol, 
aby doma i před cizinou reprezentoval vědec
kou činnost a úroveň Muzea. Naplnit nový 
program znemožnilo úřední zastavení ČNM 
1941 (zdůvodněné úsporou papíru) a krizová 
pookupační situace časopisu (1945—47 vydá
ny 3 roč. přírodovědného oddílu a 2 roč. du- 
chovědného), trvající i po únoru 1948. V listo
padu 1950 bylo rozhodnuto, že ČNM bude vy
dávat Národní muzeum jakožto státní ústav 
a od 1951 pokračuje vydávání (v oddílu spole

čenských věd trojročníkem 1948—50) vícemé
ně plynule, od 1965 jako dvou samostatných 
časopisů, spojených první částí názvu i shod
nou typografickou úpravou. Redakce se ují
mají výlučně pracovníci Muzea a základním 
úkolem ČNM se stává zveřejňovat výsledky 
vědecké, výstavní, sběratelské a osvětové čin
nosti Muzea; dočasně je ČNM i tribunou Sva
zu českých muzeí a publikačním střediskem 
muzeologické práce v českých zemích, trvalou 
obsahovou součástí se stává muzeologická 
teorie a praxe.

V obrozenské éře otiskuje ČNM pravidelně 
novou českou beletrii, hlavně poezii, ojediněle 
prózu (např. F. L. Čelakovský: Patrní dopisové 
nepatrných osob; J. J. Langer: Den v Kocour
kově) a drama (např. V. K. Klicpera, S. K. Ma
cháček). V původních básnických příspěvcích 
redakce zjevně sleduje záměr představovat 
žánrovou šíři novověké české poezie ve for
málně zdařilých výtvorech; převládají díla 
preromantického a sentimentalistického typu, 
příznačné je naprosté opomíjení tvorby indivi- 
dualistického romantismu. Překlady zhruba 
postihují charakter a obsah obrozenského bá
snického překladatelství (antická literatura, li
dová slovesnost, písemnictví Slovanů, uznáva
né hodnoty novodobých evropských literatur). 
V 2. pol. 50. let se básnické příspěvky jakožto 
samostatná obsahová položka z časopisu vy
trácejí, překlady poezie otiskuje ČNM ještě 
asi do pol. 60. let, obvykle jako součást pojed
nání nebo literárního medailónu. V stejné do
bě jako beletrii uveřejňuje ČNM také recenze 
beletristických novinek a na procesu nesnadno 
se prosazující obrozenské literární kritiky se 
osobitě podílí zejména tím, že je prvním časo
pisem usilujícím o větší zevrubnost kritického 
rozboru. Nesoustavnost recenzní části kom
penzuje redakce od pol. 30. let přehledovými 
referáty, např. roční produkce (J. K. Chmelen- 
ský, J. B. Malý, K. A. Vinařický aj.). Ani tato 
rubrika neměla soustavnost a nepodařilo se ji 
natrvalo zajistit, ani když se od 1876 literární 
kritika do CNM vrátila (pojednání o nové čes
ké poezii od E. Krásnohorské, roční přehledy 
knižní produkce od F. Bílého, B. Čermáka aj.). 
Od 90. let do první světové války je kritická 
rubrika ČNM nejbohatší. Příspěvky ovšem 
málokdy přímo promlouvají k aktualitám lite
rárního života a z mála společných rysů jejich 
autorů je nejvíce zřejmá snaha oponovat mo
derní kritice zdůrazňováním trvajícího význa-

396



mu ruchovsko-lumírovské tvorby (A. Jirásek, J. Vrchlický). S novou poezií otiskuje ČNM od počátku i díla staré české literatury. Ukázky a výňatky postupně ustupují ve prospěch edicí celých památek (např. vydání jedné rukopisné verze díla), které patří již do literárněhistoric- ké složky časopisu a jsou (s pozdějšími edicemi korespondence a se soupisy pozůstalostí novočeských autorů) jedním projevem trvalého zájmu ČNM o to, aby zajišťoval materiálovou základnu studiu dějin české literatury. Jiným projevem téhož jsou příspěvky biografické a bibliografické. Retrospektivní bibliografie a evidence rukopisů má zpočátku formu dodatků k 1. a 2. vyd. Jungmannovy Historie literatury české (s měnícími se tituly, např. Dodav
ky k bibliografii české, Knihopisné doplňky)-, někteří autoři je píší jako biograficko-biblio- grafické stati (např. A. Rybička 1855—64). Později navazuje retrospektivní bibliografie i s biografickými údaji na Jirečkovu životopisnou a knihopisnou Rukověť k dějinám literatury české 18. věku (1875—76) a má 1878—1913 trvalou rubriku Dodatky a opravy 
k biografiím starších spisovatelů českých 
a k starší české bibliografii; shodné věcné informace bývají i v rubrice Drobné zprávy a v monografických statích. Registrace nové literární produkce (od 1836 rubrika Nové české 
knihy, od pol. 19. stol., hlavně prací F. Douchy, 
Bibliografie-Knihopis aj.) nikdy nadlouho nedosáhla soustavnosti, ačkoli o ni ČNM vždy znovu usiloval. Literárněvědné bohemistické studie jsou až do pol. 20. stol, jednou z hlavních obsahových složek časopisu; ČNM patří také k hlavním periodikům formující se obro- zenské literární historiografie a až do 50. let 19. stol, vydává příznačné svědectví o jejím metodologickém stavu i o nových kvalitách českého historického myšlení o umělé a folklórní slovesnosti (J. J. Langer, P. J. Šafařík, V. B. Nebeský). Od 60. let 19. stol, otiskuje ČNM mezi studiemi z dějin české literatury hlavně faktografické a faktologické práce a jejich řada pokračuje i po tom, co příchod první pozitivistické generace vnáší do časopisu svou příznačnou tematiku (vlivy, styky, biografický výklad osobnosti). Po včlenění ČNM do Muzea se stává historie české literatury pouze součástí kulturněhistorických zájmů časopisu; s mu- zeologickou orientací souvisí kritické sledování literárních výstav a problematika literárních muzeí. — Původní a přeložená poezie: V. Č.

Časopis Národního muzeaBendi, J. Čejka, F. L. Čelakovský, F. Doucha, V. Furch, J. K. Chmelenský, J. Jungmann, J. Kačer, J. V. Kamarýt, J. Kolář, J. Kollár, J. P. Koubek, J. J. Langer, S. K. Macháček, J. J. Marek, V. B. Nebeský, V. Nejedlý, V. J. Picek, J. B. Pichl, J. Pilnáček, J. E. Purkyně, M. D. Rettigová, F. Sušil, V. A. Svoboda, P. J. Šafařík, F. Šír, F. Šohaj, J. S. Tomíček, F. Turinský, F. J. Vacek Kamenický, K. A. Vinařický, J. Vlček, J. E. Vocel aj. 
— Kritika novinek české beletrie: F. Bílý, J. Bo- recký, V. Brtník, O. Cmunt, J. Čejka, F. L. Čelakovský, B. Čermák, F. Doucha, J. Emler, J. Her- ben, J. K. Chmelenský, J. Malý, O. Mokrý, V. B. Nebeský, Z. Nejedlý, F. Palacký, A. Pražák, P. Sobotka, L. Suchý, O. Theer, V. V. Tomek, J. K. Tyl, K. A. Vinařický, J. E. Vocel, F. V. Vykoukal, Z. Winter aj. — Literární véda — bohe- 
mistika: K. V. Adámek, J. S. Anněnkov^F. M. Bartoš, F. Baťha, F. Bílý, V. Burian, J. B. Čapek, J. Dobrovský, J. Durdík, V. Flajšhans, V. A. Francev, A. Gindely, J. Goll, A. Grund, J. Hahn, V. Hanka, I. J. Hanuš, J. Hanuš, A. Havlík, F. Hrejsa, J. Hutter, M. Hýsek, J. K. Chmelenský, J. Jakubec, A. Janáček, B. Jedlička, H. Jireček, J. Jireček, J. Jungmann, J. Kamper, R. Khel, E. Krásnohorská, A. Kraus, K. Krofta, J. B. Malý, F. Menčík, J. Menšík, J. Mukařovský, V. B. Nebeský, Z. Nejedlý, J. Němeček, J. B. Novák, J. V. Novák, F. Palacký, A. Patera, K. Paul, A. Pražák, J. Pražák, J. Prokeš, A. Podlaha, J. Polívka, A. Rezek, B. Ryba, A. Rybička, J. V. Sedlák, V. Schulz, G. A. Skalský, F. A. Slavík, C. A. Straka, J. Sutnar, P. J. Šafařík, J. V. Ši- mák, F. Šimek, J. Šmaha, K. B. Štorch, J. Šťastný, O. Theer, J. Thon, J. Tichý, V. Tille, V. V. Tomek, H. Traub, A. Truhlář, J. Truhlář, K. Ve- lemínský, J. Voborník, J. E. Vocel, F. Vodička, J. Volf, J. Vrchlický, A. J. Vrťátko, V. V. Zelený, Č. Zíbrt aj.
BIBLIOGRAFIE: P. Kneidl, M. Svrček, V. Břeňová: 
ČNM 1827 —1956, rejstřík 125 ročníků muzejního 
časopisu, 1. Systematický seznam (1961), 2. Jmenný 
seznam (1963); T. Spunarová: ČNM — Historické 
muzeum 1957 — 66, rejstřík ročníků 126—135 (1970); 
J. Špét: Z literatury o Nár. muzeu, sb. 150 let Nár. 
muzea v Praze (1968). ■ LITERATURA: V. E. Mou
rek: Palacký jako vydavatel německého časopisu 
Vlasteneckého muzea v letech 1827—31, sb. Památ
ník na oslavu stých narozenin F. Palackého (1898); 
Č. Zíbrt: Začátky Časopisu Čes. muzea r. 1819, ČČM 
1912; J. Hanuš: Muzejní časopisy za redakce Palac
kého, ČNM 1921 — 1926 + in Národní muzeum 
a naše obrození 2 (1923) + František Palacký, tvůr-
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ce a redaktor časopisů muzejních, ČNM 1926; K. 
Paul: P. J. Šafařík jako redaktor Časopisu Čes. mu
zea, ČNM 1926; O. Štěpánek: Časopis Čes. muzeum 
1848, ČNM 1948; Z. Drobná: K jubileu Časopisu 
Nár. muzea, ČNM — oddíl věd společenských 1957 
+ Vývoj programu a poslání ČNM za stopadesát 
let jeho trvání, ČNM — řada historická 1977; M. 
Kudělka: Slavistika v Muzejníku do první světové 
války, Slovanský přehled 1977; J. Špét: Bibliografie 
v Časopise Nár. muzea, Česká bibliografie 1979; 
o jednotlivých vědních oborech pěstovaných 
v ČNM (kromě české historiografie a literární vědy) 
pojednávají jubilejní stati v ČNM 1926 a 1927.

kh, mo

Časopis pro katolické duchovenstvo
1828- 1852

První český teologický časopis; jeho počátky byly 
spjaty s Jungmannovým úsilím o konstituování ná
rodní vědy a s literární aktivitou preromantické ge
nerace.

Redaktoři: 1828 M. Tomek, V. Procházka, I. Mráz;
1829- 30 M. Tomek, V. V. Václavíček; 1831-32 V. 
V. Václavíček; 1833-47 V. M. Pěšina; 1848-51 J. V. 
Jirsík; 1852 F. X. Havránek, E. Tersch. — Vydavate
lé: 1828—47 Knížecí arcibiskupská pražská konzi
stoř; 1848-51 J. V. Jirsík; 1852 F. X. Havránek. - 
Periodicita: 1828—51 čtvrtletně; 1852 měsíčně (říj
nové a listopadové číslo zkonfiskováno).

Návrh na vydávání časopisu vypracoval 
v dubnu 1827 K. A. Vinařický, který byl tehdy 
ceremoniářem pražského arcibiskupa V. L. 
Chlumčanského. Konkrétní přípravy časopisu 
se kromě církevních činitelů zúčastnil i J. Jun- 
gmann, který mj. prosadil v ČKD užívání no
vého (analogického) pravopisu. Jako první ko
rektor ČKD pak řešil spolu s K. A. Vinařic- 
kým, který se staral o formální a literární úro
veň časopisu, problémy spojené s tvorbou čes
ké teologické terminologie. Důraz na formální 
a jazykovou kvalitu se v ČKD uplatňoval 
i později, zvi. 1829—42, kdy jazykovou úpravu 
a korektury prováděl F. L. Čelakovský. Po 
hmotné stránce byl ČKD nejlépe zabezpeče
ným obrozenským časopisem. Za restaurace 

absolutismu zanikl pro nedostatek odběratelů. 
Přičiněním K. A. Vinařického byl 1860 obno
ven, a to s pozměněným názvem Časopis kato
lického duchovenstva; vycházel do 1949 (č. 2). 
V této druhé etapě ztratil ČKD přímý kontakt 
s vývojem české literatury, i když se v něm za 
redakce K. A. Vinařického (1860—66) i pozdě
ji objevily jednotlivé duchovní básně nebo 
zprávy či recenze vztahující se k literární tvor
bě katolických autorů.

Vlastním posláním ČKD bylo vzdělávání 
kněžstva v oboru teoretické i praktické teolo
gie; časopis otiskoval náboženské rozpravy, 
dogmatické úvahy a polemiky, články z cír
kevní historie, životopisy svátých, kázání, 
modlitby, zprávy o soudobém životě církve, 
návody k praktickému působení kněží aj. J. 
Jungmann v nepodepsané předmluvě k ČKD 
začleňuje realizaci česky psaného teologické
ho časopisu do aktuálního kontextu formování 
národní kultury; soustavné odborné vzdělává
ní kněžstva v mateřštině má zároveň vést k ja
zykové a národní výchově obyvatelstva. Hlav
ně v období 1829—42, kdy v CKD působil ve
dle oficiálních redaktorů-duchovních F. L. Če
lakovský, plnil časopis jazykově a národně vý
chovnou funkci nejen tím, že dával kněžím pro 
kázání a jiné příležitosti „vzory v čisté mateř
štině“, nýbrž i tím, že udržoval kontakt se sou
dobou českou literaturou, historiografií a kriti
kou. Kromě literárních příspěvků, jejichž au
tory byli kněží, publikoval i práce laiků (nej
častěji sentimentalistické lyrické básně nábo
ženského zabarvení a stati o památkách a po
stavách starší české literatury). Základní náplň 
časopisu tvořila přitom i v této době stavov
ská teologická tematika (vesměs původní prá
ce). Okruh přispěvatelů byl zvláště v 30.-40. 
letech široký, vedle vyšších církevních hodno
stářů přispívali do ČKD i prostí duchovní. — 
Přispěvatelé 1828—52 (kurzíva = autoři pří
spěvků přesahujících ryze stavovská témata): 
M. Beránek, J. Bílý, K. Císař, J. Cvrček, F. L Če
lakovský, F. Černohouz, J. Černý, J. Dobicer, E. 
Dolažal, F. Doucha, V. Hanka, F. Havránek, F 
V. Hek, J. N. Hlaváč, J Holásek, V. G. Holubář, 
J. Hořčice, B. Jablonský, J. V. Jirsík, T. Klejzar, 
J. Kopsch, J. N. Körner, J. Krbec, J. Macan, A. 
Marek, J J Marek, M. Millauer, V. Mokrý. J. 
Němeček, P. Ondrák, C. Ousobský, V Pěšina, 
F. Patera, J. Picek, A. V. Pohan, A. Řehák, J V. 
Sedláček, F. Sláma, F. J Smetana, J. N. Stárek, 
J. Stárek, F. Sušil, V. A. Svoboda, D. Špachta, V.
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Štulc, M. Tomek, F. A. Vacek, V. V. Václavíček, K. V. Veininger, F. Vetešník, K. Vinařický, S. Voborník, J. Votýpka, V Zahradník, J L. Zie- 
gler, J. Zimmermann, N. Zuman aj.
BIBLIOGRAFIE, LITERATURA: F. L. Čelakovský: 
Časopisové čeští na rok 1834, Čes. včela 1834; J. 
Jungmann in Zápisky J. J. (ed. J. Emler), ČČM 1871; 
red.: Po padesáti letech (mj. přehled redaktorů 
ČKD), Čas. katol. duchovenstva 1878; Jenerální rej
střík věcný Čas. katol. duchovenstva (1878, též jako 
příloha ČKD); V. Zelený in Život J. Jungmanna 
(1883); K. A. Vinařický in Korespondence a spisy 
pamětní 1 (1903, ed. V. O. Slavík); Korespondence 
a zápisky F. L. Čelakovského 1—4 (1907—33, ed. F. 
Bílý a V. Černý); A. Podlaha: Po osmdesáti letech, 
Čas. katol. duchovenstva 1909.

kh

Časopis pro moderní filologiiOd 1911
Odborný časopis věnovaný češtině a hlavním evrop
ským jazykům i jejich literaturám; v bohemistice 
převažovaly příspěvky o literatuře 19. století, kom- 
paratistika a práce o překladech.
Titul: 1911 — 12 (roč. 1—2) Časopis pro moderní filo
logii; 1913—28 (roč. 3—14) Časopis pro moderní fi
lologii a literatury; 1928—42 (roč. 15—28) Časopis 
pro moderní filologii; 1942—45 Český časopis filo
logický (sloučené s Listy filologickými); 1946—62 
(roč. 29—44) Časopis pro moderní filologii; 
1963—66 (roč. 45—48) Philologica Pragensia, Časo
pis pro moderní filologii; 1967 — 71 (roč. 49 — 53) Ča
sopis pro moderní filologii; od 1972 (roč. 54) Philo
logica Pragensia, Časopis pro moderní filologii. — 
Uzuální bibliogr. zkratka: ČMF. — Podtitul: 
1942—45 (při změn, titulu Český časopis filologický) 
Společný orgán Jednoty českých filologů a Klubu 
moderních filologů. — Redaktoři: 1911—21 (roč. 
1—8) J. Máchal (slavistika), J. Janko (germanistika), 
P. M. Haškovec (romanistika); 1922—47 (roč. 9 — 30) 
J. Janko (hl. redaktor a germanistika) a v tomto ob
dobí dále J. Máchal (slavistika, do roč. 14, 1928), E. 
Smetánka (slavistika, roč. 15—16, 1928 — 30), M. 
Weingart (slavistika, roč. 17 — 24, 1931—38), V. Šmi- 
lauer (slavistika, roč. 25—34, 1938—51), V. Mathesi- 
us (anglistika, zahrnutá v předchozích ročnících do 
germanistiky, roč. 9—15, 1922 — 29), Z. Vančura (an

glistika, roč. 16—28, 1929—42), B. Trnka (anglistika, 
roč. 29—34, 1946—51), P. M. Haškovec (romanisti
ka, roč. 9—21, 1922—35), J. Kopal (romanistika, roč. 
22-30, 1935-47); 1947-51 (roč. 31-34) J. Kopal 
(hl. red. a romanistika), H. Siebenschein (germanisti
ka); 1953—74 (roč. 35—56) Z. Vančura s red. radou 
(od 1953 vyřazena slavistika), resp. se svými zástupci 
a redaktory: J. Hornát (roč. 45—48,1963—66), J. Po
věj šil (roč. 45—48, 1963—66), E. Beneš (roč. 49—51, 
1967-69), L. Houska (roč. 49-51,1967-69), A. Po
lednová (roč. 49-51, 1967-69), A. V. Isačenko 
(zást. ved. red., roč. 49-51, 1967-69), I. Poldauf 
(zást. ved. red. pro jazykovědu od roč. 53, 1971), V. 
Brett (zást. ved. red. pro lit. vědu, roč. 53—56,
1971- 74), L. Dušková (roč. 53-56, 1971-74), J. 
Rubeš (roč. 53, 1971), I. Kejzlarová (roč. 54—56,
1972- 74); od 1975 (roč. 57) J. O. Fischer (hl. red.), V. 
Hořký (zást. ved. red. pro lit. vědu), I. Poldauf (zást. 
ved. red. pro jazykovědu), L Dušková (red.), I. Kej
zlarová (red.). — Vydavatelé (vždy Praha): 1911—51 
(roč. 1 —34) Klub moderních filologů; 1953—66 (roč. 
35—48) Kabinet pro moderní filologii ČSAV; 
1967 —71 (roč. 49 — 53) Ústav jazyků a literatur 
ČSAV; od 1972 (roč. 54) Ústav pro českou a světo
vou literaturu ČSAV. — Periodicita: 1911 (roč. 1) 
4 čísla; 1912—21 (roč. 2 —7) 5 čísel v ročníku tak, že 
se postupně přecházelo k vydávání podle školního 
roku; 1920/21 (roč. 8) 3 čísla; 1922-42 (roč. 9-28) 
4 čísla v ročníku: 1. v prosinci předch. roku, 2. 
v březnu, dvojčíslo 3—4 v červnu (počínaje roč. 22 
samostatně č. 3 v květnu, č. 4 v červnu); 1942—45 ja
ko Český časopis filologický (roč. 1 —3); leden—čer
ven 1946 (roč. 29) 3 čísla; listopad 1946 —květen 
1947 (roč. 30) 3 čísla; 1947-51 (roč. 31-34) 3 čísla 
v ročníku opět od prosince do června; 1953—62 
(roč. 35—44) 4 čísla (kromě 1955—58, roč. 37—40, 
kdy vycházelo 5 čísel) od ledna do listopadu téhož 
roku; 1963—66 sloučené s čas. Philologica Pragen
sia jako roč. 6, resp. 45 — roč. 9, resp. 48, 4 čísla 
v ročníku; od 1967 (roč. 49) opět samost. s dělením 
ročníků podle kalendářních roků; od 1972 včleněn 
do čas. Philologica Pragensia jako roč. 15, resp. 54— 
ČMF, kde vychází jako samostatná příloha vždy v 1. 
a 3. čísle. — Přílohy: Počínaje roč. 7 byla otiskována 
dvoustránková cizojazyčná resumé celého ročníku, 
od roč. 11 v dvojnásobném rozsahu. Počínaje roč. 17 
jsou resumé uveřejňována v každém čísle. Od 30. let 
byly výjimečně publikovány v příslušném cizím ja
zyce též celé články. V roč. 29 vznikla cizojazyčná 
příloha Philologica, která přinášela recenze našich 
a zahraničních novinek. Prvních 6 ročníků této pří
lohy mělo svého samostatného redaktora (B. Trn
ku); od svého roč. 7, vydávaného po dvouleté pře
stávce (tj. od roč. 37 ČMF, 1955), otiskovala příloha 
i původní studie. Přispívali do ní i cizinci (např. M. 
Cohen, Y. Krupatkin). 1958 nahradil tuto přílohu sa
mostatný časopis Philologica Pragensia (s nímž byl 
později ČMF sloučen). V roč. 8—15 vycházela přílo
ha Část didaktická, redigovaná J. O. Hruškou.
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ČMF byl většinu své existence orgánem Klubu 
moderních filologů (založeného 1910) a obra
cel se výhradně k odborným zájemcům, tj. 
převážně ke středoškolským učitelům (jeho 
náklad se pohyboval kolem 700 výtisků). Byl 
věnován slavistice, romanistice, anglistice 
a germanistice, a to jak otázkám jazykověd
ným, tak literárněvědným. V prvních šesti roč
nících měla slavistika výraznou převahu, pak 
se její podíl s ostatními obory vyrovnal, za 
druhé světové války se slavistika zúžila jen na 
bohemistiku (která v rámci slavistiky vždy 
převažovala) a od 1953 je zcela vyřazena. 
Vzájemný poměr příspěvků věnovaných jazy
ku a umělecké literatuře byl nejprve vyrovna
ný, od 30. let literární věda ustupuje, avšak po
čínaje 35. roč. (1953) získávají příspěvky o (ne- 
slovanské) literatuře výraznou převahu. — Ča
sopis byl rozdělen do několika rubrik. Oddíl 
Články uveřejňoval původní studie, ale též 
souhrnné portréty badatelských osobností při 
jubileu či úmrtí, vzpomínky, bibliografické 
přehledy apod. Oddíl Úvahy přinášel obsáhlej
ší recenze odborných publikací. V oddílu 
Zprávy, tištěném petitem, byly drobnější re
cenze knih (zvi. cizojazyčných) i časopisec
kých statí, oznámení, zprávy (zvi. o kongre
sech a konferencích), nekrology a jubilejní 
vzpomínky, informace o badatelském dění 
v cizině. V prvních ročnících existoval též od
díl Hlídka pramenů, v němž byly otiskovány 
především ukázky z korespondence (přeřaze
né později do oddílu Články). Znovu se tento 
oddíl objevil pod názvem Dokumenty až 
v roč. 35, kdy byla podoba časopisu přebudo
vána: oddíl Články byl vyhrazen původním 
studiím a část dřívějšího článkového oddílu 
byla převedena do oddílu Zprávy a Výročí; od
díl Úvahy přinášel drobnější studie a souborné 
kritické referáty a v Bibliografii byly otisková
ny soupisy prací jednotlivých badatelů. Od 
roč. 49 má časopis dva oddíly: Články a Zprá
vy a recenze.

ČMF byl založen v době, kdy u nás existo
val jediný filologický časopis Listy filologické. 
Na ně ČMF navázal tím, že se nevěnoval pou
ze jazyku, ale slovesnosti v širokém slova 
smyslu; zároveň však už svým názvem zdůraz
ňoval, že chce vyvážit jednostranné zaměření 
Listů filologických na jazyky klasické. Zájem 
o živé jazyky, nejen český, ale též (a to bylo 
vlastní obsahové novum a zůstalo nadále ob
sahovým specifikem ČMF) o hlavní jazyky 

evropské, nevylučoval ovšem zřetel historický 
— ten se stal naopak charakteristickou znám
kou časopisu ve 30. letech, kdy Slovo a sloves- 
nost prosazovalo jazykozpyt strukturální. His
torický přístup k jazyku byl jednou z hlavních 
zásad pozitivisticky orientované školy mlado- 
gramatické, která metodologicky v časopise 
dlouho převládala a jejíž představitel J. Janko 
působil jako hlavní redaktor časopisu čtvrt 
století (své Poznámky a příspěvky k českému 
slovníku etymologickému otiskoval pravidel
ně od 5. do 28. roč.). K nejčastějším jazyko
vědným přispěvatelům patřili též M. Weingart, 
P. Lang, později V. Šmilauer, v romanistice V. 
Buben, v germanistice a anglistice A. Beer, V. 
Mathesius, B. Trnka. Z příspěvků věnovaných 
jazyku (většinou otázkám tvaroslovným, ety- 
mologickým a fonetickým) jsou pro literární
ho zájemce nej významnější ty, které se vypo
řádávají souhrnně se soudobými jazykovými 
polemikami a rovněž vystupují proti purismu 
Naší řeči za řízení J. Hallera. — Příspěvky ö li
teratuře byly obdobně pozitivisticky založeny. 
K nečetným pracím věnovaným obecným pro
blémům patřily příspěvky J. V. Sedláka o otáz
kách rytmických, studie O. Fischera, J. Vlašim- 
ského a především Zichova studie O typech 
básnických (6. roč.), nej významnější literárně
vědná práce celého časopisu. Příspěvky lite- 
rárněhistorické byly věnovány převážně lite
ratuře české. Zvláště v prvních desetiletích, 
kdy reprezentativními autory časopisu byli F. 
Strejček, J. Máchal a M. Hýsek (v Úvahách 
a Zprávách též V. Brtník), setrvávaly při látko
vém studiu, přičemž historický zřetel se proje
voval často ve zkoumání pramenném. Jednot
livá díla byla interpretována biograficky při 
popisném sledování motivů. V prvních roční
cích se několik příspěvků zabývalo též litera
turou soudobou (J. S. Macharem, O. Březinou), 
v podstatě však převažoval zájem o literaturu 
19. stol.; řada článků byla věnována J. Zeyero
vi (zvláště od V. Tichého) a J. Vrchlickému. 
Mnoho komparatistických příspěvků se týká 
zkoumání přímého vlivu cizojazyčných děl na 
české spisovatele, početné a pro charakter ča
sopisu příznačné jsou práce věnované podrob
ným výkladům či kritickým rozborům jednot
livých překladů cizojazyčných děl do češtiny 
(ojediněle též naopak). — Jinak se spojení ja
zykovědy a literární vědy v časopise neproje
vilo. Od 14. ročníku byly v časopise otiskovány 
zprávy o Pražském lingvistickém kroužku
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a již předtím tu byly uveřejněny práce někte
rých jeho představitelů, jako B. Havránka (ja
zykověda), J. Mukařovského (lit věda) a R. 
Wellka (lit věda); výmluvná je pro tuto novou 
orientaci Wellkova polemika s F. Chudobou 
v 12. roč. proti ztotožňování osoby spisovate
lovy s jeho dílem. Trvaleji však do časopisu 
psal jenom R. Wellek o anglické literatuře 
a výrazněji se tu metodologické postupy Lin- 
gvistického kroužku uplatnily jen v anglické 
lingvistice (redaktorem anglistiky byl předse
da Lingv. kroužku V. Mathesius). Redaktor 
slavistiky M. Weingart, jenž byl zpočátku též 
členem kroužku, brzy však z něho vystoupil, 
otiskl v 22. roč. obsáhlou kritiku prací J. Mu
kařovského, po níž následovala vzájemná po
lemika. — V 30. a 40. letech ze známějších lit. 
historiků publikovali v ČMF příspěvky o čes
ké literatuře V. Tichý, K. Krejčí a A. Grund. 
Pokračovali v tradici časopisu svým převážně 
látkovým pojetím umění, i když — ve srovnání 
s předchůdci — zjemnělým větším zřetelem 
k tvárné, především kompoziční výstavbě lit. 
díla. Z komparatistických prací nebohemistů, 
které se týkaly české literatury a významně 
tak rozšiřovaly okruh bohemistiky v časopise, 
počtem i úrovní vynikaly příspěvky germanis
tů V. Jiráta a K. Poláka. V. Jirát, jenž uveřejnil 
i několik prací ryze bohemistických, se tu stal 
nejvýraznější osobností literární bohemistiky 
tohoto údobí. Jinak od 30. let byl okruh přispě
vatelů hodně volný a neustálený, jak naznaču
je skutečnost, že se tu střídaly práce rozdílně 
zaměřených autorů (B. Václavek, J. B. Čapek, 
J. Š. Kvapil, V. Černý). — Od 50. let jsou uve
řejňovány literárněhistorické příspěvky vý
hradně o literaturách neslovanských. České li
teratury se dotýká pouze několik příspěvků 
zabývajících se překlady, komparatistikou či 
jubilei. — Kromě již jmenovaných autorů psa
li nejčastěji o literatuře německé: A. Papírník, 
H. Siebenschein, po druhé svět, válce A. Hof
man, R. Kejzlar, o literaturách románských: P. 
M. Haškovec, J. Kopal, O. Levý, J. Bukáček, po 
válce J. O. Fischer, V. Brett, J. Minář, K. Uhlíř, 
o literatuře anglické: O. Vočadlo, po válce Z. 
Vančura, Z. Stříbrný.

LITERATURA: Z. Hampl: Nad padesáti ročníky 
Časopisu pro moderní filologii, ČMF 1968.
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Časopis Vlasteneckého spolku

Časopis Společnosti Vlastenského mu
zeum v Čechách viz Časopis Národního 
muzea

Časopis Vlasteneckého spolku muzejní
ho v Olomouci
1883-1970

Regionální revue s tematikou z různých vědních 
oborů.
Titul: 1883 — 85 (roč. 1—2) Časopis Muzejního spol
ku olomouckého; 1886 — 96 (roč. 3 — 13) Časopis 
Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého; 
1897 — 1950 (roč. 14—59) Časopis Vlasteneckého 
spolku muzejního v Olomouci; 1970 (roč. 60) Časo
pis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. — 
Redaktoři: 1883-86 (roč. 1 - roč. 3, č. 1, 2) J. Havel
ka; 1886-88 (roč. 3, č. 3, 4 - roč. 4) J. Wankel; 
1888-92 (roč. 5-9) V. Houdek; 1893-96 (roč. 10- 
13) J. Palliardi; 1897 (roč. 14) V. Prásek (č. 1) a J. Vy- 
vlečka (č. 2-4); 1898-1901 (roč. 15-roč. 18, č. 
1) J. Palliardi; 1901 -08 (roč. 18-25) I. Wurm (na tit. 
listu neuveden, údaj převzat ze vzpomínek a biblio
grafie v čas.); 1909—10 (roč. 26 —roč. 27, č. 1, 2) I. 
Wurm a Adolf Vašek; 1910—11 (roč. 27, č. 3, 4 — 
roč. 28) I. Wurm a J. Steinmann; 1912 — 14 (roč. 29 — 
roč. 31, č. 1, 2) J. Steinmann; 1914 (roč. 31, č. 3, 4) F. 
Pospíšil a B. Vybíral; 1920—22 (roč. 32—33) F. Po
spíšil, J. Steinmann a B. Vybíral; 1923—33 (roč. 34 — 
46) F. Doucha, M. Remeš a B. Vybíral; 1934 — 35 
(roč. 47—48) F. Doucha, J. Otruba a B. Vybíral; 
1936 — 37 (roč. 49—50) V. Nešpor, J. Otruba a B. Vy
bíral; 1938—50 (roč. 51—59) R. Bartocha, V. Nešpor 
a J. Otruba; 1970 (roč. 60) J. Dvořák, M. Krbec a V. 
Stratil. — Vydavatelé: 1883 — 85 (roč. 1—2) Muzejní 
spolek olomoucký; 1886—1950 (roč. 3—59) Vlaste
necký muzejní olomoucký spolek; 1970 (roč. 60) 
Vlastivědná společnost muzejní spolu s Vlastivěd
ným ústavem v Olomouci. — Periodicita: 
1883—1914 (roč. 1—30) vždy 4 čísla ročně v nepra
videlných několikaměsíčních intervalech; přitom 
roč. 1 (1883/84) vycházel od prosince do října, roč. 
3 (1886/87) od března do ledna, roč. 4 (1887/88) od 
dubna do ledna, roč. 21 (1903/04) od prosince do 
července, roč. 22 (1904/05) od prosince do října, roč. 
30 (1913/14) od dubna do března; 1914 — 50 (roč. 
31—59) jako jednosvazkové nebo dvousvazkové 
sborníky, přičemž 1927 — 70 (roč. 39—60) tvořil je
den svazek Oddíl duchovědný, druhý Oddíl přírodo-
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Časopis Vlasteneckého spolku

vědný, 1947 (roč. 56) vyšel pouze Oddíl přírodověd
ný; 1951—69 čas. nevycházel. — Příloha: 1932 (roč. 
45) B. Vybíral: Čtyřicet let novinářské a spisovatel
ské činnosti R. Fischera.

Časopis byl orgánem olomouckého muzejního 
spolku a jeho cílem bylo soustředit „úplný ma
teriál pro budoucí obšírnou vlastivědu morav
skou“. Příspěvky s regionální tematikou se tý
kaly téměř všech vědních oborů: starožitnictví, 
historie, pomocných věd historických, místopi
su, archeologie, národopisu, kulturní historie, 
geologie, architektury a přírodních věd. Tato 
široká škála vtiskla časopisu charakter sborní
ku, sjednocovaného předmětem (Olomoucko 
a Morava), ale rozptylovaného různorodým 
materiálem a tematickým směřováním.

Literárněhistorická problematika se v revui 
uplatňovala pouze jako jedna, ne nejvýznam
nější složka. Zájem byl soustředěn k mo- 
ravslkým autorům a zpočátku pouze k tako
vým tématům, která souvisela s historií a mís
topisem (např. články o místu narození Ko
menského apod.). V prvních 10 ročnících nalé
záme literárněhistorické práce jen sporadicky, 
teprve později se okruh literárních historiků 
rozšířil. Do časopisu psali J. Bartocha, R. Fis
cher, M. Hýsek, J. Kabelík, J. Kvačala, J. V. 
Novák, F. Pospíšil, V. Prásek, M. Remeš, B. 
Slavík, J. Vašica aj. ojediněle B. Václavek (roč. 
49), O. Králík (roč. 59), R. Smetana (roč. 49). 
Poslední číslo roč. 28 bylo věnováno I. Wur- 
movi, roč. 39 byl věnován 60. narozeninám M. 
Remeše, který se zabýval i literární historií.

BIBLIOGRAFIE, LITERATURA: Dvacet ročníků 
ČVMSO, Čas. Vlastenec, spolku muzejního v Olo
mouci 1903; A. Vašek: Počátky Vlasteneckého mu
zea v Olomouci, tamtéž 1910; B. Vybíral: Druhých 
dvacet ročníků ČVSMO, tamtéž 1929; R. Bartocha: 
Půlstoletí Vlasteneckého spolku muzejního v Olo
mouci 1883—1923, tamtéž 1937; Abecední seznam 
autorů a jejich články a příspěvky. Obsah ČVSMO 
roč. 41—59, tamtéž 1950; R. Bartocha: Na závěr čin
nosti Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 
tamtéž 1970.

zt

František Josef Čečetka
* 23. 4. 1871 Nové Hrady u Vysokého Mýta
† 3. 6. 1942 Praha

Autor románů, povídek a dramat pro dospělé i mlá
dež; jeho dílo, obracející se k širokým čtenářským 
vrstvám, těží především z českých, ale též evrop
ských dějin.

Vystudoval 3 třídy gymnázia ve Vysokém Mý
tě a učitelský ústav v Hradci Král. (mat. 1890). 
Učil nejprve v Chlenech na Potštejnsku, poté 
vystřídal řadu českých měst, až se na rozhraní 
století dostal do Nymburka. Zde ho studium 
městského archívu přivedlo k psaní historické 
beletrie. 1914—21 učil v Městci Králové, pak 
se věnoval výhradně literární práci; 1923 se 
přestěhoval do Prahy.

Své dílo zahájil lehce tvořící Č. národopis
nými pracemi z Polabí, které zůstalo dějištěm 
i většiny jeho historických povídek. Od anek- 
dotických příběhů dospěl postupně (např. 
v souboru Černé oči) k složitější motivaci děje 
a jeho vpojení do dobové situace. Nejznáměj
šími se staly jeho romány, zvláště pozdější cy
kly Ve lví stopě (husitství), Selská vojna (lidové 
náboženské hnutí v 18. století) a Orlové Veliké 
armády (období napoleonské). Z historických 
postav si Č. vybíral s oblibou silné osobnosti 
(Hus, Žižka, Jiří z Poděbrad, Valdštejn, Brandl, 
Napoleon, Marie Terezie, Josef II. atd.). Větši
nou čerpal z dějin českých, nejvíce z doby ru
dolfínské a pobělohorské, z 18. století, ale též 
z doby tereziánské a z obrození. Snahu postih
nout dobovou a místní specifičnost přehlušuje 
u něho neměnná tendence: víra v lid, eticky 
vyhrocená proti zkaženosti vládnoucích vrs
tev, a pokrokářský protiklerikalismus. Přímo
čarou tendenčností a romantickou citovostí se 
Č. dílo vřazuje do tradice historické prózy za
ložené V. Benešem Třebízským. Motivickou 
osu a hlavní zdroj čtenářské líbivosti Č. romá
nů a povídek tvoří milostné příběhy — ať už 
boj „silných srdcí“, která si svou lásku musí vy- 
vzdorovat na nepřízni okolí, či barvitě líčené 
zápletky „krásných hříšnic“. Téhož rázu jsou 
jak Č. pokusy dramatické, tak jeho prózy ze 
současnosti, z nichž k nejpůvodnějším patří 
romány zachycující údobí první světové války 
(Učitel Pavlát, Medúza). Historické prózy pro 
mládež jsou charakterizovány většinou dět
ským hrdinou a ještě nabádavější tendencí.
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Čedík

PSEUDONYMY: Akte, Jarka Rubín, Rostan, Tri- 
stan. ■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1924); Čes. lid (od 
1898); Čes. svět; Květy (od 1904); Máj (od 1903); 
Nár. obzor (od 1912); Nár. osvobození (od 1925); 
Osvěta (od 1905); Topičův sborník (od 1916); Vlast’ 
(od 1900); Vzlet (od 1918); Zlatá Praha; Zvon. ■ 
KNIŽNÉ. Beletrie: Královéměstecko. Monografie 
okresu s obrázky z lidového života (1896); Od ko
lébky do hrobu. Lidopisné obrázky z Poděbradská 
(1900); Velké děti (P 1900); Českým dětem k váno
cům (verše, pranostiky, vyprávění lidová i vlastní,
1902) ; Mendíček (P pro ml., 1903); Od Ježíška (PP
1903) ; Srdce lidská (PP 1903; 1. Bratři, 2. Pro blaho 
otce); Adamita (D 1905, prem. 1906); Trest (P 1905); 
Krásná Lija (R 1906); Oběti lásky (PP 1907); Nad 
západem (PP 1908); Bakalář (D 1908); Bývávalo (PP 
1908); Židovka (P 1908); Dcera exulanta (P 1909); 
Král Jiří z Poděbrad (D 1909, i prem.); Lidoví dokto
ři (PP 1909); Rodné lány (P 1909); Z poháru života 
(PP 1909); Kometa (D 1910); Maří Magdaléna (R 
1910); Rudá kniha (PP 1910); Staročeští žáčkové (P 
1910); Z české kroniky (PP 1910); Rokoková prin
cezna (D 1911); Cizoložnice (D b. d., 1912); Bílí husa
ři (PP 1913); Královský rychtář (R 1913); Na střed
ním Polabí. Obrazy lidu a kraje (1913); Panská láska 
(R 1913); Sluníčko (D 1913, i prem.); Deník malé ma
minky (R 1914); Čím srdce hořela (PP 1914); Zlato- 
květ (pohádka, 1917); Bílá hora (R 1919); Bývali Če
chové ... (P 1919); Český legionář (P 1919); Čím ži
vot bez lásky (P 1919); Trojí zjevení (P 1919); Pro 
zlaté ostruhy (P 1919); Děti republiky (DD 1919); 
Plameny lásky (PP 1919); Světla nepředěláš (pohád
ka, 1919); Hrdina práce (P 1919); Učitelka (D 1919); 
Na lovčím zámku (P 1919); Čeští dragouni-holo- 
brádci (pro ml., 1920); Meč Bruncvíkův (PP 1920); 
Večer (P 1920); Vyděděnci (R 1920); Černá madona 
(R 1921); Horká lázeň (PP 1921); Matka. Brouček 
hrdina. Princezna Peluška (DD 1921); Červená a bílá 
(PP 1921); Mladé víno. Mimóza (DD 1921); Světlo 
v temnotách (P 1921); Korálové trsy (PP 1922); Ve
nuše a jiná próza (1922); Petr Brandl (R, 2 díly, 
1922); Samson a Dalila (PP 1923); Zlatý prut. Obra
zy lidu a kraje (1923); Dobrodruh (PP 1924); Husit
ská nevěsta (R 1924); Krásné hříšnice (PP 1924); 
Valdštejn (R 1924); Píseň mládí (D 1925, i prem.); Ve 
lví stopě (R; 1. Mistr Jan Hus, 1927, 2. Jan Zižka 
z Trocnova, 1925,3. Sirotci, 1926,4. Král Jiří z Podě
brad, 1926); Černé oči (PP 1926); Don Juan (PP 
1926); Silná srdce (PP 1926); Hra lásky (R, 2 díly, 
1928); Kantor Vavřín (R 1928); Orlové Veliké armá
dy (R, 3 díly po 2 sv.: 1. Slavkov, 1928, 2. Berezina, 
1928, 3. Waterloo, 1929); Medúza (R 1929); Orlík, 
syn Napoleonův (R, 2 sv., 1929); Dvaatřicet loupež
níků (PP 1930); Kurtizána (R 1930); Selská vojna (R 
1931; 1. Vojačka, 2. Selský císař, 3. Adamité); Hanka 
(PP 1932); Král Václav IV. (R 1932); Mozart (R, 
2 sv., 1932; zkrác. a upr. vyd. 1948 s tit. Sbohem, mi
lovaná, ed. Č. Sovák); Tělo, svět, ďábel (R 1932); Hra 

o srdce (R, 2 sv., 1933); Učitelka (R, 3 sv., 1933); Uči
tel Pavlát (R, 3 sv., 1934); Za vlast, víru, svobodu (PP, 
2 sv., 1934); Román císařovny (R 1935; 1. Paridovo 
jablko, 2. Zlatá oblaka, 3. Rezignace, 4. Matka 
a syn); Vichřice hněvu (R 1936); Žid Baruch (R; 1. 
Žid Baruch, 1937, 2. Růže z Judeji, 1938, 3. Tanec mi
liónů, 1938); Malý hrdina (P pro ml., 1938); Národ (R 
1938); Malá maminka (R 1939); Mexický císař (R; 1. 
Princ z Miramare, 1939, 2. Rudý prezident, 1940, 3. 
La Paloma, 1940); Zlatá stezka (PP 1939); Syn císa
řovny (R 1940); Angelina, bílá sestra (R, 2 sv., 1940). 
— Úpravy: J. K. Tyl: Strakonický dudák (1922); A. 
Dumas: Tři mušketýři (1923, podle překl. J. Vrchlic
kého) + Tři mušketýři po dvaceti letech (1924, po
dle překl. V. Beneše Šumavského) 4- Tři mušketýři 
ještě po deseti letech (1924, podle překl. J. V. Ster- 
zingra). — Ostatní práce: Tánqí a dílo F. A. Šuberta 
(1915); Z minulosti pro budoucnost. Obraz českých 
novověkých dějin (1915); 1620. Památce Bílé hory 
(1920); Jan Žižka (1924, ve 2 verzích). — Souborná 
vydání: Spisy (nakl. J. R. Vilímek, 1924—32, 27 sv.); 
Spisy (nakl. J. Elstner, 1932—36,16 sv.). I REDIGO
VAL sborník: Poděbradsko. Práce učitelstva okresu 
1—3 (1906 — 08, s F. Brzákem). ■ USPOŘÁDAL: 
Klostermann mládeži (výbor, 1923). ■

LITERATURA: Č. Zíbrt: Literatura kulturněhis- 
torická a etnologická (ref. Od kolébky do hrobu), 
ČL 1901/02; F. V. Vykoukal: Nové písemnictví (ref. 
Trest), Osvěta 1905; KMČ (K. M. Čapek Chod): Di
vadlo (ref. Adamita), Zvon 1905/06; Ds (J. D. Kon
rád): ref. Oběti lásky, Máj 1906/07 4- ref. Nad zápa
dem, Máj 1907/08; J. Karásek ze Lvovic: Divadlo 
(ref. Král Jiří z Poděbrad), Mod. revue sv. 21,1909, s. 
414; F. V. Vykoukal: Výpravná próza (ref. Maří 
Magdaléna), Osvěta 1911; A. Veselý: Dramatická 
poezie (ref. Cizoložnice), Čes. revue 1911/12; J. O N. 
(Novotný): Černá madona, LidN 31. 5. 1921; -btk- 
(V. Brtník): ref. Petr Brandl, Zvon 1922/23; F. Seka
nina: K C. historickým románům a povídkám, Lit. 
rozhledy 1923/24, č. 1; drb. (J. Borecký): ref. Silná 
srdce, Zvon 1925/26 4- ref. Hra lásky, Zvon 1927/28 
4- ref. Orlík, syn Napoleonův, Zvon 1929/30 + ref. 
Hanka, Zvon 1931/32; V. Marek: F. J. Č., Úhor 1936; 
L. Zbraslavská: ref. Malý hrdina, Úhor 1939; kt.: ref. 
Zlatá stezka, LitN 1939; btk (V. Brtník): K sedmde
sátinám F. J. Č., Zvon 1941, s. 505; bs (B. Slavik): 
Sedmdesátka F. J. Č., LidN 23. 4. 1941; pí (F. Píšek): 
Spisovatel a rodný kraj, LidN 23. 5. 1941.

pb

Václav Čedík viz Antar
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Čech (alm.) viz in Čechoslav (2)

Emerich Čech

* 5. 11. 1870 Dvůr Králové nad Labem
† 31. 5. 1951 Praha

Překladatel ze slovanských literatur, slavista, náro- 
dopisec, publicista a autor propagačních publikací.

1882 — 90 studoval gymnázium v Chrudimi, po 
maturitě právnickou fakultu ve Vídni. Po ab
solvování práv (1894) pracoval jako železniční 
úředník, od 1918 jako inspektor ministerstva 
železnic v Praze, kde žil pak i v důchodu (od 
1936).

Kromě drobných povídek, fejetonů a epi
gramů, publikovaných časopisecky, a kromě 
turistických příruček a propagačních tiskovin 
se celým svým dílem překladatelským, sběra
telským i odborně slavistickým snažil o posíle
ní slovanské vzájemnosti. Vydal několik polo- 
nistických prací jazykovědných i literárněhis- 
torických a založil a redigoval Slovanskou 
knihovnu Slávii, v níž vydával současnou bele
trii. Jeho význam tkví především v překladech 
z ruštiny (časopisecky tiskl i své překlady so
větských autorů, např. A. N. Tolstého a M. 
Zoščenka), z polštiny, srbochorvatštiny, slo- 
vinštiny a bulharštiny. I když jeho bohatý vý
běr překládaných děl nebyl vždy podložen do
konalými literárněvědnými a jazykovými zna
lostmi, seznámil široké vrstvy čtenářů s mnoha 
představiteli slovanských literatur. Za války 
též přednášel v cyklech o českém jazyce (s V. 
Šmilauerem, J. Hallerem aj.).

PSEUDONYM, ŠIFRA: Em. Věk (hl. Vídeňský de
ník a Zprávy spolku úředníků čs. drah se středoškol
ským vzděláním); E. Č. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 
1918); sb. Hovory o českém jazyce (1940); Kalendář 
středoškolských úředníků (1923, 1924); Lid. noviny 
(od 1933); Lit. rozhledy (od 1925); Nár. politika (od 
1934); Po práci (od 1932); Vídeňský deník (od 1912); 
Zprávy spolku úředníků čs. drah se středoškolským 
vzděláním (od 1920); Zvon (od 1935); Železniční 
úředník (od 1924). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o li
teratuře: Literární studie o Zapolské (1919); Kouzla 

pohádek (b. d., 1921); Slovanské pohádky (1923). — 
Překlady: B. Prus: Vybrané obrázky (1914); G. Za- 
polská: O čem se nemluví (1919); J. N. Čirikov: 
Spoutaný život a jiné novely (1917) + Mládí (1917) 
+ Na prahu života a jiné novely (1917) 4- V rozpu
ku lásky a jiné novely (1917) + Tánino štěstí a jiné 
novely (1917) 4- Návrat (1918) 4- Román v kleci 
a jiné novely o manželství (1920) 4- Cizinci (1920) 
4- Ozvěna mládí (1921) + Uštvané duše (1921) + 
Ztracený syn a jiné novely (1922); A. A. Verbická: 
Vítězi a přemožení (1921); M. P. Arcybašev: Žárli
vost a jiné povídky (1925) 4- Konec Landeho (1925) 
4- Hříšná žena (1925) 4- Rodina Divokých (1925) 4- 
Žena otrokyně a jiné novely (1925); K. Maku- 
szyňski: Po mléčné dráze (1927); J. German: Ivonka 
(4 sv., 1927—28); A. Kamenskij: Studentská láska 
a jiné milostné románky (1928); Ž. Nalkowska: Te
rezin román (1928); S. N. Sergejev-Censkij: Lidské 
nitro a jiná romaneta (1928) 4- Nakloněná Helena 
(1928) 4- Puškinova nevěsta (1936); W. Perzyňski: 
Jednou v životě (2 sv., 1928 — 29); F. S. Finžgar: Služ
ka Ančka. Strýcové (1929); I. Jakovljevič: Hercegov- 
ská země (1929) 4- Na rozcestí (1929); V. Němirovič 
Dančenko: Dva deníky (3 sv., 1929 — 30) 4- Rodina 
hrdinů (1931) 4- Po různých cestách (1932). — 
Ostatní práce: Polsko-český slovník (b. d., 1900); 
Polsko-česká čítanka srovnávací (b. d., 1916); Rych
líkem od Šumavy k Tatrám (tur. příručka, 1921); 
Vlakem z Krkonoš do Pováží (tur. příručka, 1922, 
i franc.); Československé státní dráhy (prop. publi
kace, 1923, i franc.); Vlakem z Českého Švýcarska na 
jih (tur. příručka, 1924, i franc. a angl.). ■ REDIGO
VAL časopisy: Zprávy spolku úředníků čs. drah se 
středoškolským vzděláním (1921—23), Železniční 
úředník (1924); ročenku: Kalendář středoškolských 
úředníků (1923 a 1924); edici: Slovanská knihovna 
Slávie (1927-30). ■ USPOŘÁDAL: Výbor česko
slovenské poezie lidové (b. d., 1899); Humor česko
slovenských přísloví (1925). ■

LITERATURA: J. Matouš: ref. Polsko-česká čí
tanka srovnávací, Mod. revue 24, 1917 — 18; ■ ref. 
Humor československých přísloví: F. Pátá, ČL 1926; 
an., Naše kniha 1926, s. 81—82 ■;■ články k živ. ju- 
bilejím: J. Hch. (J. Dolanský), LidN 5. 11. 1930; an., 
Naše kniha 1930, s. 404; m. n. (M. Novotný), LidN 5. 
11. 1940; S. E. Zich, Práce 4. 11. 1945; an., LidN 5. 11. 
1950; an., Lid. demokracie 17. 11. 1950 ■.

sm
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František Čech (1)
* 28. 3. 1875 Dlouhá Lhota u Kunštátu
† 31. 1. 1952 Praha

Prozaik, autor lidových románů, povídek a fejetonů.

V rodišti navštěvoval 6 let základní školu. Od 
září 1887 studoval na vyšším českém gymná
ziu v Brně. Pod vlivem svého bratra bohoslov- 
ce a jeho přátel, kteří ho na studiích podporo
vali, vstoupil 1891 do semináře, od 1893 po
kračoval ve studiu na Akad. gymnáziu v Praze 
(mat. 1895). Čtyři semestry byl posluchačem 
pražské právnické fakulty, ale z finančních dů
vodů vstoupil 1897 jako poštovní praktikant 
do státní služby ve Vídni, kde jezdil s vlako
vou poštou (1897 —1905 Vídeň—Terst, 1906— 
18 Vídeň—Praha). 1914 se stal členem Družiny 
literární a umělecké v Olomouci i aktivním 
přispěvatelem jejího orgánu Poselství. Od 1. 1. 
1919 byl přeložen do Prahy, kde kromě práce 
úředníka vlakové pošty a později poštovního 
ředitele (penzionován 1935) se věnoval i práci 
veřejné a politické. V té době vydával knižně 
většinou své starší práce a k vlastní tvorbě se 
vrátil až za okupace, kdy publikoval svůj po
slední román a kriticky revidoval své dílo (k 
jeho vydání nedošlo). Žil až do své smrti 
v Praze-Nuslích.

O literární tvorbu se F. Č. pokoušel již jako 
student (prvotinu Když moje matka umírala 
otiskl v brněnské Nivě 1896), převážná většina 
jeho prací však vznikla v době jeho vídeňské
ho pobytu. Hojně publikoval v českých, ve
směs katolicky orientovaných listech a kalen
dářích (v čas. Stráž vyplňoval před první svě
tovou válkou 7 let čtyřstránkovou týdenní pří
lohu). Napsal několik set povídek, novel a črt, 
z nichž pouze malá část vyšla knižně, převáž
ně v edicích lidové četby katolického zaměření 
(Ludmila, Zábavy večerní); své dílo adresoval 
C. nej širším čtenářským vrstvám, které chtěl 
nejen bavit, ale i vychovávat ve smyslu kato
lické morálky. Jeho práce jsou založeny na 
konzervativních názorech a zastaralých prin
cipech. Konkrétní společenská skutečnost pro 
něho neexistuje, postavy konstruuje do podo
by ustálených schémat (obětavý kněz-dobro- 
dinec, sedlák karbaník, vzorný bohoslovec, zlý 
otčím). Znal však dobře prostředí, o kterém 
psal, a dovedl využít ve svém živém líčení i li
dový jazyk včetně nářečí, takže jeho povídky

Čech

byly ve své době oblíbeny u čtenářů, kteří ne
měli velké umělecké nároky.

PSEUDONYMY: Jan Bukovský (Niva 1896, Náš 
domov 1898), Francois Dubois. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Dělník (Brno, od 1899); Kalendář Matice cyrilome
todějské (Olomouc); kal. Katolík (Chicago, od 1946); 
Kotrbovy kalendáře; kal. Moravan; Náš domov (od 
1898); Niva (od 1896); Nový obzor (od 1911); Obzor 
(od 1903); Obzor rodinný (od 1921); Poselství (od 
1914); Slovan (Vídeň); Stráž (Třebíč, od 1904); Ví
deňský věstník. I KNIŽNĚ. Beletrie: Stařeček He- 
lan (P 1900); Kletba zločinu (P 1904); Fata morgana 
(P 1905); Ujatý roub (P 1906); Pouto (P 1910); 
Z měst i venkova (PP, 2 sv., 1911 a 1912); Komunis
tická famílie (P 1912); V západu života (PP 1913); 
Na janovické poště (P 1915, s legendou Ze svato
borského údolí od Václava Doubravského, tj. V. 
Šlosara); I ty, synu můj? (R 1923); Žofka má zná
most (P 1923); Květy samoty (P b. d., 1924); V jařmu 
povinnosti a jiné povídky (1925); Pan Roubíček (P 
1926); Z lítosti a vzdoru (PP b. d., 1927); Udělala 
štěstí (P 1928); Kvetoucí hloží (PP 1928, s P. Vycho- 
dilem a J. Pospíšilem); Divoká ratolístka. Po zaro
stlém chodníčku (PP b. d., 1929); Bolestná operace 
(R 1941). — Překlad: A. Theuriet: Slečna Pátečňátko 
(1921). ■

LITERATURA: J. Herzig: ref. Fata morgána, 
Vlast 1905/06; I. Sháněl: ref. Pouto, Obzor 1910; an.: 
F. Č., Náš domov 1914; M. (E. Masák): ref. Žofka má 
známost. I ty, synu můj?, Hlídka 1923; an.: ref. Květy 
samoty, Hlídka 1924; an.: F. Č., Naše kniha 1925; an.: 
ref. V jařmu povinnosti a jiné povídky, Hlídka 1926; 
an.: ref. Z lítosti a vzdoru, Hlídka 1927; an.: ref. Pan 
Roubíček, Hlídka 1927; an.: ref. Udělala štěstí, Hlíd
ka 1929; an.: ref. Divoká ratolístka. Po zarostlém 
chodníčku, Hlídka 1930; an.: F. Č., sb. Poselství 
(1938);T. Čech: F. Č., Vlastivědná ročenka okr. archí
vu v Blansku (1971).

sm

František Čech (2)
* 8. 5. 1898 Hejčín (Olomouc-H.)
† 19. 11. 1951 Olomouc

Autor a vydavatel loutkových her, redaktor loutkář- 
ských edicí, publicista; loutkoherec a režisér.

Vystudoval reálku v Olomouci (mat 1917), 
pak techniku v Praze. Byl inženýrem chemie
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Čech
a pracoval jako konceptní úředník, později ja
ko vrchní technický rada státní cukrovarnické 
dohlédací služby, v prvních letech ve Všetulích 
u Holešova, později na mnoha místech v mo
ravskoslezské oblasti; obsazení pohraničí 1938 
ho zastihlo v Opavě, za války působil v okolí 
Olomouce. V Olomouci měl také trvalé bydliš
tě, kam léta dojížděl a kde se trvale usadil po 
osvobození. Od 1951 zde působil ve funkci 
krajského osvětového inspektora. 1920 založil 
v Hejčíně loutkovou scénu Kašpárkova říše 
a jí a loutkářské činnosti vůbec věnoval všech
ny své síly a schopnosti. Režíroval, organizo
val loutkářskou činnost v Sokole, pracoval 
v Loutkářském soustředění, později v Ústředí 
lidové tvořivosti a na Loutkářské Chrudimi. 
Přednášel na sjezdech a školeních, redigoval 
loutkářské edice, spolupracoval s redakcemi 
odborných loutkářských časopisů a vydával 
soukromé tisky s loutkovými náměty (pohled
nice, novoročenky, exlibris).

K literatuře přivedl Č. zájem o loutkové di
vadlo a snaha dát mu dostatek textů. Ještě za 
studií (1920) napsal svou první hru pro loutky 
Zlaté srdce, uvedenou o dva roky později. 
Kromě několika drobných próz otištěných 
v dětských časopisech psal výhradně hry pro 
loutky (pouze hru Drak uvedlo 1928 též diva
dlo s živými herci). Je autorem více než 150 
loutkových her a scének, z nichž asi polovina 
vyšla tiskem (knižně nebo časopisecky). Jeho 
cílem nebylo psát dramatickou literaturu, ný
brž uspokojovat běžnou potřebu loutkových 
scén. Toto utilitární hledisko sice poznamena
lo některé jeho hry, a to hlavně ty, jež určil 
nejmenším dětem, neohrozilo však stálé před
nosti Č. prací: účinnost výchovného záměru, 
dobrou dramatickou výstavbu a proveditel
nost i na malých amatérských scénách. Č. pub
likoval též stovky článků v loutkářských časo
pisech a v denním i krajinském tisku.

PŘÍSPĚVKY in: Almanach k jubilejní 10. župní di
vadelní a loutkářské škole (1937, Poražená Kadimů- 
ra); Českosl. loutkář (od 1951); sb. Čtverlístek lout
kových her (zvi. vyd. čas. Naše loutky, 1927, Kašpár
kovo silvestrovské dobrodružství); sb. Deset her ze 
soutěže 1926 (1926, Kašpárek filmaři); Haná-Obzor 
(od 1935, rubr. Hlídka loutkářů); Hejčínský Kašpá
rek (od 1944); Hlídka nár. výchovy a osvěty (od 
1924); Kašpárkův zpravodaj (od 1936; t. r. Kašpár
kova sázka); Loutkář (od 1923; 1929 Revoluce v zá
kulisí, 1933 Bílý-černý); Loutkářská ročenka (1926, 
Kašpárek dostal výpověď); Loutková scéna (od 

1940); Mor. večerník (od 1927, rubr. Hlídka loutká
řů); Naše loutky (od 1925; 1927 Zlaté srdce, prem. 
1922, Dětské srdce, prem. 1922, Kašpárek čarodě
jem, 1928 Příchod sv. Mikuláše, 1929 Rytíř Svata, 
1930 Hloupý čert, 1931 Není koza jako koza, Hastr- 
man a Kalupinka); Pozor (od 1926; Mlýn na čerty, 
Zdeňkův štědrovečerní sen a rubr. Hlídka loutkářů); 
Sokolské loutky (od 1945); Sokolský vzdělavatel (od 
1929); Srdíčko (od 1933; t. r. Kašpárkova koza, Pi
voňka a Káča, Pivoňka jde na draka, 1934 Sultán 
a Pivoňka, 1935 Kašpárek jde pro čerta); Stráž lidu 
(od 1948, rubr. Hlídka loutkářů); sb. Svazeček výstu
pů pro maňásky (1947, Šetříme na slet); Věstník so
kolské župy olomoucké (od 1926). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie (vesměs loutkové hry): Kašpárek sluhou u čaro
děje (b. d., 1922); Svatý Mikuláš (b. d., 1924); Kašpá
rek vždy vítězí (b. d., 1925); Fištrón (1926); Kašpárek 
loupežníkem (b. d., 1926); Bruncvík (b. d., 1926); Čer
tův hrad (b. d., 1927, podle pohádky A. B. Šťastné
ho); Drak (b. d., 1928); Čert na cestách (1929); Chy
cený čert. Napálený policajt (1929); Mlýn na čerty 
(1929); Kašpárek krotitelem zlé ženy (1929); Kašpá
rek se ani čerta nebojí (1929); Kašpárek, Škrhola 
a Pivoňka (b. d., 1929); Není nad chytré čarování (b. 
d., 1930); Kašpárek a hvězdář (1930); Sv. Mikuláš 
jde k nám (1930); Zdeňkův štědrovečerní sen (1930); 
Kašpárkův boj s čerty (1930); Pivoňka králem 
(1931); Čarodějka Mrákava (1931); Kašpárek a lou
pežník Krutihlav (1931); Konec čarodějky Hadimrš- 
ky (1932); Cesta za pohádkou (b. d., 1935); Kašpárek 
a sv. Mikuláš (b. d. 1935); Kašpárkův první krok do 
života (1936); Vánoční sen (1936); Mikuláš pana Fer
dinanda (b. d., 1936); Kašpárek a čarodějka (1937); 
Kašpárek se žení (1937); Kašpárek straší (1937); Ka
špárek letí do pohádky (1938); Pohádka pozpátku 
(1938, podle A. Weniga); Česká chaloupka — české 
srdce (1938); Kašpárkovo vítězství (1939); Buchlov- 
ský kámen (1939); Jak princ Drnda o nevěstu přišel 
(1939); Kotrmelec pro pana prezidenta (1939); Ka
špárkova duše. Babička má svátek. Kašpárek a ča
roděj (1940); Kašpárek trampuje. Kašpárek zabil 
krále. Královská koruna (1940); Škrhola se zlobí 
(1940); Poklad (1940); Jeníček a Mařenka (1941); Pi
voňka má smůlu (1943); Čert Josip (1945); Bezhlavý 
rytíř (1946); Kouzelný koberec (1946, prem. 1945); 
Kašpárek vaří živou vodu (1947, prem. 1946); Pilul
ky čaroděje Dobroděje (1947); Psaníčko pro sv. Mi
kuláše (1947, prem. 1945); Princezna Jitřenka se vdá
vá (1947); Štědrý večer (1947); Dračí komedie 
(1948); Lidský život (1948, podle vestfálské lid. po
hádky); Pohádky naruby (1948, prem. 1945); Matěj 
čaruje (1948, prem. 1946); Strašidlo Mulisák (1948); 
— posmrtně: Křídová pohádka (1953). ■ REDIGO
VAL časopisy: Kašpárkův zpravodaj (1936—37), 
Hejčínský Kašpárek (1944—51), Sokolské loutky 
(1945—48); knižnice: Kašpárkova knihovnička (42 
sv., 1936—48), Loutkářova vitrínka (5 sv., 1937 — 38), 
Malý loutkář (10 sv., 1940—44), Naše hry (18 sv., 
1946-49). ■
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LITERATURA: Čechova Olomouc (sborník k 1. 
festivalu amatérských loutkářských souborů v Olo
mouci, Olomouc b. d., 1973). ■ D. H.: ref. Princezna 
Jitřenka se vdává. Pilulky čaroděje Dobroděje, 
Loutková scéna 1946/47; -H-: ref. Psaníčko pro sv. 
Mikuláše. Štědrý večer, Loutková scéna 1947/48; 
-DH-: ref. Matěj čaruje, Loutková scéna 1947/48; 
-R-: Hejčínskému jubilantovi do památníku (50 let), 
Loutková scéna 1947/48; -R-: ref. Dračí komedie, 
Loutková scéna 1947/48; ■ nekrology: J. Malík: 
Umřel nám ing. F. Č., Čs. loutkář 1951; V. Cinybulk: 
Na konci krásné cesty, Čs. loutkář 1951 ■; C (V. Ci
nybulk): Vzpomínáme ing. F. Č., Čs. loutkář 1956; B. 
Hrnčíř, M. Česal: Národní přehlídka v Ústí nad L. 
(ref. Křídová pohádka), Čs. loutkář 1957; V. Ciny
bulk in F. Č.: Drak (1958); C (V. Cinybulk): Je dobře 
si připomenout..., Čs. loutkář 1968.

sm

Leander Čech
* 27. 2. 1854 Cetorazu Pacova
† 27. 7. 1911 Nové Město na Moravě

Literární kritik a teoretik, vůdčí činitel tzv. Mladé 
Moravy.

Pocházel z učitelské rodiny, která se brzy pře
stěhovala na Moravu; gymnázium studoval 
v Brně (1867 —74), vysokou školu v Praze: nej
prve matematiku a fyziku, později na filoz. fa
kultě filozofii a estetiku a moderní filologii 
(1874 —77). Z politických důvodů nebyl potvr
zen jako suplent v Přerově, krátce učil na pe- 
dagogiu v Kutné Hoře a od 1879 v Telči; 1894 
se stal ředitelem reálky v Novém Městě na 
Moravě, kde působil až do konce života. — Za 
studií v Praze se aktivně účastnil společenské
ho života, byl předsedou literárního a řečnic
kého spolku Slavia a předsedou sekce Jednoty 
českých filologů. Snažil se založit filozofický 
spolek, později založil aspoň filozofický odbor 
spolku Slavia. Ve společenské činnosti pokra
čoval i v Telči, kde spoluzakládal Klub na 
podporu české literatury a Národní jednotu 
pro jihozápadní Moravu a pomáhal vydávat 
místní časopisy Orel (zal. 1885) a Orlice (zal. 
1886). — Přispíval kritikami do Literárních lis

Čech

tů (zde studie o současné francouzské kritice 
a Guyauově estetice), později přešel do kato
lické Hlídky literární a do Osvěty (Vlčkovy), 
kde 1892—96 vedl rubriku Výpravná próza. 
V pozdějších letech se věnoval více literární 
historii a otázkám pedagogickým.

Č. význam tkví především v jeho literární 
kritice a teorii. V 70. letech se účastnil v mo
ravských časopisech a almanaších tzv. morav
ské kritiky (v literární historii označované také 
jako Mladá Morava), která od literatury žáda
la zpodobování národního života a národní 
povahy a stavěla se proti novým tendencím 
přicházejícím z okruhu lumírovské poezie. 
Brzy byl považován za čelného představitele 
této kritiky a také za její nejvýraznější filozo
ficky uvažující osobnost. Byl ještě jako stu
dent iniciátorem a redaktorem 1. ročníku al
manachu Zora, do 3. ročníku Zory napsal pro
gramovou stať o literatuře na Moravě. V 80. 
letech jako hlavní kritik Literárních listů pře
nášel do Čech výsledky tehdy moderních lite
rárních teorií francouzských (H. Taine, J. M. 
Guyau, E. Hennequin) i německých (E. Elster 
aj.), kladně oceňoval také kritický realismus 
ruský a francouzský a předcházel tak nástupu 
kritiky 90. let (H. G. Schauer, F. X. Salda). Vy
nikal vzděláním a schopností analyzovat ideo
vou stránku uměleckého díla; do svých rozbo
rů vnášel hlediska srovnávací, psychologická 
i sociologická, která převažovala nad hledis
kem estetickým. Z české literatury se zabýval 
zejména poezií Vrchlického, tvorbou V. Hál- 
ka, K. Světlé a F. Palackého, jehož spisy este
tické a literární vydal. Jádrem jeho práce lite- 
rárněhistorické jsou studie Literární směry 
v letech padesátých a Vítězslav Hálek (obě 
v Literatuře české 19. století) a knižní mono
grafie Karolína Světlá (1891), cele založená na 
kritické metodě Hennequinově.

ŠIFRA: Č. ■ PŘÍSPĚVKY in: ČČM (od 1898); Ča
sopis Matice mor. (od 1898); Hlídka literární (od 
1885); Koleda (od 1876); sb. Jan Kollár, 1793-1852 
(1893); Listy filolog, (od 1897); Lit. listy (od 1884); sb. 
Literatura česká 19. století ÍII/2 (1907); Naše doba; 
Občan; Obzor literární a umělecký (od 1899); Osvě
ta (od 1876); sb. Památník na oslavu stých narozenin 
Fr. Palackého (1898); Rozhledy literární (od 1886); 
Světozor; Zlatá Praha (od 1897); alm. Zora (1876, 
1885); Zpráva zemské reálky v Novém Městě 
(1895—1910); Zpráva zemské reálky v Telči (1892 — 
1893). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře .Karolína Svět
lá (monografie, 1891); Karolína Světlá (popularizač-
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ní studie, 1907). ■ REDIGOVAL almanach: Zora 
1 (1876, s J. Boubelou a J. Vařekou). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: F. Palacký: Spisy estetické a lite
rární (1903). ■

LITERATURA: ■ ref. Karolína Světlá. Kritická 
studie: Fr. Bý (F. Bílý), Lit. listy 1891/92; J. Jakubec, 
Athenaeum 1891/92 ■; V. Kol: ref. Karolína Světlá. 
Obraz literárněhistorický, Zvon 1907; J. Božek: Lite
rární historie, Osvěta 1908; F. Bílý: Za L. Č., Mor. 
orlice 1911, č. 170,171,176,179,180; M. Hýsek in Li
terární Morava (1911); A. Novák: L. Č. (nekrolog), 
Přehled 1911 + NL 31. 7. 1911 → Mužové a osudy 
(1914); F. X. Šalda: L. Č., Novina 1910/11 → KP 
8 (1956); E. Šolc: Ze vzpomínek na L. Č., Jihlavské 
listy 1911, č. 31; J. Jakubec: L. Č., Almanach ČAVU 
1912; Z. Nejedlý in T. G. Masaryk 1, 2 (1932); J. Ja
náčková: Realistická kritika, sb. Z dějin české lite
rární kritiky (1965); F. Uher: Společenský význam 
hnutí Mladé Moravy, ČMM 1973.

vf

Svatopluk Čech
* 21. 2. 1846 Ostředeku Benešova
† 23. 2. 1908 Trója (Praha-T.)

Básník a prozaik, příslušník ruchovské generace. 
V jeho básnickém díle vrcholí tradice české veršo
vané povídky 19. století, spjaté s aktuální společen
skou tematikou, i tradice lyriky nesené demokratic
kými idejemi národního a sociálního zápasu; jeho 
próza, opírající se v novele, povídce, črtě i fejetonu 
o autobiografické prvky, vyústila ve vytvoření sati
ricky karikovaného typu českého maloměšťáka.

S. Č. pocházel z původně selského rodu; byl 
nej starší ze 16 dětí (6 brzy po narození zemře
lo). Jeho otec František Č., hospodářský správ
ce, horlivý vlastenec (1848 byl krátce vězněn 
v Klatovech a propuštěn ze služby; našel si 
místo jednatele českých poslanců na kromě- 
řížském sněmu), působil jako hospodářský 
správce na různých místech Čech, v Chorvat
sku a v Bukovině, kde také 1877 zemřel. Do 
školy chodil S. Č. od 1852 v Postupicích (v do
bě, kdy otec správcoval na dvorci barona Vi- 
llaniho v Jezeře na Benešovsku), v Litni u Be
rouna (1853 —55) a ve Vraném u Slaného 
(1856). Rok strávil na německé normální škole 

v Litoměřicích, jež měla být průpravou pro 
gymnazijní studia, která začal 1857 v Litomě
řicích. 1858 přešel na německé piaristické 
gymnázium na Novém Městě v Praze, kde zís
kal bezplatné místo v arcibiskupském konvik
tu. Četba knih z otcovy bohaté knihovny, 
zvláště romantických básníků, a ruch mezi stu
denty v konviktu (zde navázal celoživotní přá
telství s pozdějším spisovatelem S. Hellerem) 
podnítily Č. k prvním literárním pokusům v se
minárních ručně psaných časopisech Zora 
(1863 ho Č. též krátce redigoval pod pseud. 
Jan Jasanský) a Krok; později přispíval i do 
časopisu studentů českého Akad. gymnázia Lí
pa (pseud. Nevolný). Za studií byl jedním 
z předních iniciátorů kulturního života ve Vra
ném (první starosta tamějšího krajinského 
akademického spolku Oharka) i členem praž
ského studentského literárního spolku Ruch. 
Po maturitě (1865) začal studovat práva, při
vydělával si hodinami v rodině dr. Braunera 
a opustil konvikt (na znamení toho zaměnil ve 
studentských časopisech pseudonym Nevolný 
za Volný). 1869 získal absolutorium, 1870 pra
coval v redakci Pokroku, pak v advokátní kan
celáři, na konci roku se vrátil k redaktorské 
práci (Světozor). Na zač. 1871 složil třetí státní 
zkoušku, na zač. 1872 první rigorózum 
a vstoupil jako koncipient do advokátní kan
celáře dr. Fůrsta ve Slaném. 1873 se v Praze 
ujal spoluredigování Lumíra po Nerudovi 
a Hálkovi, přitom byl opět zaměstnán jako 
koncipient v několika pražských advokátních 
kancelářích. Právnickou praxi definitivně 
opustil 1879, kdy se stal se S. Hellerem redak
torem časopisu Květy, který začal vydávat je
ho bratr Vladimír C. Několikrát přechodně 
spolupracoval s Národními listy jako fejeto
nista a jako redaktor nedělní zábavné přílohy 
a fejetonu. Od 80. let patřil k čelným českým 
spisovatelům, byl zahrnován funkcemi (1888 
předsednictví lit. odboru Umělecké besedy, 
1890—91 předsednictví Spolku českých belet- 
ristů Máj) a poctami, které však často odmítal 
(1895 se zřekl členství v ČAVU, kam byl zvo
len 1890; odmítl nabídku na poslanecký man
dát i čestné měšťanství v Praze). Podnikl něko
lik větších cest do ciziny, z nichž pro jeho 
tvorbu měly mimořádný význam návštěva 
Krymu 1874 (Čerkes, Kresby z cest, Upomínky 
z Východu), na kterou získal podporu Svato- 
boru, a Dánska 1882 (Dagmar). Kromě toho 
byl 1875 za rodiči v Chorvatsku, 1895 v Itálii,
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1899 ve Francii a 1902 v Terstu a Krakově. Od 
1895 žil Č. v Obříství u Neratovic, kde si se 
sestrou Zdeňkou koupili rodinný domek; 1903 
se vrátili do Prahy, když si v Tróji zakoupili vi
lu Havránka. Poslední léta churavěl Č. střevní 
nemocí, jíž také podlehl; jeho pohřeb na vyše
hradském hřbitově se stal celonárodní manife
stací.

Tvorba S. Č. vyrůstala z vlasteneckých, slo
vansky orientovaných ideálů obrozenského 
hnutí, doplněných podněty revolučního roku 
1848, národního rozmachu 60. let i předtuchou 
nastávajících sociálních proměn; snažila se vy
rovnat se soudobými myšlenkovými a politic
kými proudy, které ovládaly Evropu. Výraz
ným znakem Č. poezie se stal alegorický 
obraz a rétorický, perifrastický sloh, oslňující 
svou básnickou zdobností a veršovou virtuozi
tou; zároveň se však maximálně vzdaloval při
rozenému mluvenému jazyku a oslaboval vý
znamovou určitost slova ve prospěch zvukové 
a rytmické složky básně, její emocionální 
stránky, patosu a barvitého vnějšího popisu. 
Snaha obsáhnout nejobecnější otázky lidstva, 
která podstatně přesahovala rámec tehdejší 
vlastenecké lyriky i epiky a měla v prvotinách 
neurčitý, romantický ráz, se záhy promítla do 
reflexívně zabarveného alegorického eposu 
nebo veršované povídky. Od dramatického 
děje se jejich významové těžiště přesouvalo 
ke střetávání ostře protichůdných politických 
a filozofických programů v diskusích postav 
(Adamité, Evropa, Slavie, Sníh aj.); nejvýznam
nějším tématem se v těchto sporech stávala — 
nepochybně pod vlivem Pařížské komuny — 
sociální revoluce, i když diskuse o ní i vlastní 
alegorický děj zpravidla ústily ve skepsi 
k možnostem jejího dovršení. Proti tragické
mu závěru skladby Evropa (spory radikálního 
a umírněného křídla poražených revolucioná
řů na lodi vezoucí je do vyhnanství vedou 
k zániku všech) dospívá situačně paralelní 
epos Slávie ke smíru rozvaděných představite
lů jednotlivých slovanských národů. V tomto 
idealizujícím závěru se ještě ozývá obrozen- 
ské herderovsko-kollárovské přesvědčení 
o zvláštním poslání Slovanů při řešení soudo
bých společenských protikladů. Českou obdo
bou těchto děl, zaměřených k obecným sociál
ním a ideovým otázkám, se stala veršovaná 
povídka Lešetínský kovář, představující zápas 
drobného českého řemeslníka o svou kovárnu 
jako symbol národního a sociálního boje s ci

zím kapitálem a zobrazující i vzpouru tovární
ho dělnictva proti vykořisťování. Dobově ak
tuální momenty pronikají i do Č. eposů s histo
rickými látkami (veršovaná povídka z pobělo
horské doby Václav z Michalovic, zpracování 
dánské lidové legendy Dagmar). Svou temati
kou směřuje Č. veršovaná epika k aktualizaci 
živých otázek přítomnosti. Vyznačuje se prolí
náním epických a lyrických prvků (např. Leše
tínský kovář obsahuje některé písňové partie, 
jež byly i zhudebněny), schematizací charakte
rů v nositele protikladných idejí, abstrahují- 
cím, alegorickým pojetím většiny příběhů 
a perifrastický dekorativním básnickým vyjád
řením. Přílivem životní reality i oproštěnějším 
výrazem se od těchto skladeb odlišuje veršo
vaná rámcová idyla Ve stínu lípy. Formou pro
stého vyprávění řady venkovských postav se 
v ní střídají smutné i veselé historky ze života, 
jejichž pojítko tvoří básníkův citově vroucí 
vztah k rodnému kraji. V průběhu 80. let zesílil 
Č. kritický vztah k národnímu životu. Odrazilo 
se to nejprve v několika veršovaných alegoric
kých báchorkách se satirickým zaměřením; 
pohádkově fantastickým dějem a spíš úsměv
ným humorem než ironickým ostřím v nich Č. 
reaguje na rukopisné boje, literární spory 
a český politický život {Petrklíče, Hanuman, 
Pravda, Kratochvilná historie o ptáku Veliká
nu Velikánoviči, Šotek). Na obdobném fantas- 
ticko-utopickém základě vybudoval Č. i své 
nejvýznamnější prózy, populární příhody Ma
těje Broučka. V hrdinovi vytvořil typ poživač- 
ného a zištného pražského domácího pána, 
kterého se satirickým záměrem konfrontoval 
nejprve s éterickými měsíčany, aby odhalil je
ho nekulturnost a zároveň zesměšnil i neplod
né estétství (Pravý výlet pana Broučka do Mě
síce), a poté i s jeho předky, husitskými Praža
ny v předvečer bitvy na Vítkově (Nový epo
chální výlet pana Broučka, tentokrát do pat
náctého století); zde však už satira směřuje jen 
k odhalení přízemnosti a ustrašenosti pražské
ho maloměšťáka. Č. prozaická tvorba zahrnu
je i drobné črty, povídky, arabesky a humores
ky, vzpomínkové a cestopisné prózy i pokusy 
o novelu a román; uměním evokovat výrazný 
lidský typ vyniká raná povídka Jestřáb kontra 
Hrdlička a autobiografický obraz básníkových 
studentských let a literárních počátků Druhý 
květ. — Současně se satirami veršem a prózou 
vznikaly i Č. sbírky politické lyriky (Jitřní pís
ně, Nové písně), nesené obdobným kritickým
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duchem, zároveň však i stupňujícím se rétoric
kým patosem výzev a varování: odsuzují ma
lomyslnost a skepsi v národní věci, politické 
frazérství, napodobování ciziny a plané vlas
tenčení. Č. se v nich znovu přimyká k národ
ním tradicím, zvláště k husitství, silně se ozývá 
i myšlenka slovanské vzájemnosti. K alegoric
kému pojetí tématu se vrací v lyricko-epické 
skladbě Písně otroka; n průhledných symbo
lech pěvce-otroka, probouzejícího svůj lid 
v dalekých koloniálních krajinách, vyjadřuje 
Č. odpor k národnímu a sociálním útlaku, kte
rý tíží národ, i víru v budoucí sbratření lidstva. 
Písně otroka dosáhly ve své době neobyčejné
ho ohlasu (během necelého roku vyšlo 24 vy
dání) a nalezly si cestu i k dělnickému hnutí. 
K oblibě Č. politické lyriky mezi dělnictvem 
přispělo i to, že se Č. pozornost přesunula od 
přítomného dění k budoucnosti: v tomto du
chu Č. objevuje v Nových zpěvech jako „hrdinu 
budoucnosti“ dělníka, i když ponechává tuto 
budoucnost a cestu k ní zahaleny v symbolické 
neurčitosti. K dělníkově úloze se vrací v svých 
posledních dílech — v cyklických verších Se
káči, oslavujících lidskou práci a zobrazujících 
společenské rozpory na vesnici, v nedokonče
né básni Step, inspirované ruskou revolucí 
1905, i v odkazu budoucím pokolením v básni 
Do světa širého.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Rouček, A. Rybář, B. 
Čejka, Bohdan Žitný, Bohumil Děčan, Boleslav 
Smutný, B. Roušek, Filip Černý, Frant Bažant, Fr. 
Palat, Giovanni Vranini, Jan Volavec, Jan Vraný (Al
manach čes. studentstva), Jaroslav Bureš, J. Bříza, J. 
Doubrava, J. Hofman, J. Kalmus, J. Kazda, J. Lonek, 
J. Rokos, J. Rys, J. Stára, J. Šíp, J. Volný (hl. Květy), J. 
Žák, Otakar Čerych, Prokop Hradil, Prokop Janota, 
S. Rak (Zlaté klasy), Václav Benda, Václav Kalous, 
Václav Malina, Vojtěch Lyska, V. Rys; ABCD (Nár. 
listy), A. Ž. (Nár. listy), Č., G. V., J. D., J. M., J. S., O. 
U., S., S. Č., Sv. Č.,V. M., X., -ý, yzž, Z. Z. (fejetony 
Pokrok). ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. student
stva (1869); Almanach na oslavu 251etého trvání 
Akad. čtenářského spolku pražského (1874); Besedy 
lidu (1903); Časopis čes. studentstva (1889); Černá 
hodinka (1892); Ces. včela (1878); Čeští spisovatelé 
českým dělníkům národním (1898); Dělnictvo sobě! 
(pam. list, 1886); Dívčí svět (1900); Do světa (1902); 
Ilustrovaný svět (1903); Jarý věk (1883 — 85); Jičínský 
obzor (1893); Kalendář Humorist, listů (1886); Ka
lendář Nár. listů (1907); Kalendář Ústřední matice 
školské (1885); Květy (red. V. Hálek, 1867 — 68); 
Květy (od 1879; většina Č. veršů a próz); Literární 
prémie Umělecké besedy (1888); Lumír (red. V. Há

lek, 1866); Lumír (red. S. Čech a J. V. Sládek, od 
1873; 1873 Adamité, 1875 Čerkes, 1876 Jestřáb kon
tra Hrdlička, 1878 Evropa); Lužničan (1869); Máj 
(1902); Máj, alm. Umělecké besedy (1872); alm. Mo
rava svým Maticím (1897); Mor. slez, revue (1907); 
sb. Národ sobě (1880); Nár. listy (1871—95); Niva 
(1892); Osvěta (1881); Paleček (1881); Pamětní list 
k slavnosti položení zákl. kamene k Husovu pomní
ku (1903); Pokrok (1870; fejetony); Přítel domoviny 
(1886); Rozhledy literární (1886); alm. Ruch (1868); 
Ruch (1885—86); Slovanský kalendář (1871); Světo
zor (od 1871); Švanda dudák (1887—91); Tábor 
(1868); Vánoční album (1881); Vlastenecký kalendář 
(1870); Zlatá Praha (od 1885); Zlaté klasy (1864); 
Zvon (od 1902). I KNIŽNĚ. Beletrie: Básně (1874, 
zde mj. Adamité); Povídky, arabesky a humoresky 
(1. 1878, zde mj. Jestřáb kontra Hrdlička, 2. 1879, 3. 
1880, 4. 1883); Nová sbírka veršovaných prací (1880, 
zde mj. Evropa, Čerkes, Ve stínu lípy); Václav z Mi- 
chalovic (B 1882); Petrklíče (B 1883); Lešetínský ko
vář (B 1883, zkonfisk., 2. vyd. v USA 1892, 2. vyd. 
v Čechách 1899); Slávie (B 1884); Hanuman (B
1884) ; Několik drobných povídek (1884); Kresby 
z cest (PP 1884); Kandidát nesmrtelnosti (R 1884); 
Několik obrázků moravských (PP 1884); Dagmar (B
1885) ; Upomínky z Východu (PP 1885); Pravda 
a drobné básně (1886); Humoresky, satiry a drobné 
črty (1887); Různé črty žertovné i vážné (1887); Jitř
ní písně (BB 1887); Nové písně (BB 1888); Několik 
povídek a různých črt (1888); Pravý výlet pana 
Broučka do Měsíce (P 1888); Nový epochální výlet 
pana Broučka, tentokrát do patnáctého století (P 
1889); Kratochvilná historie o ptáku Velikánu Veli- 
kánoviči (B 1889); Pestré cesty po Čechách prací 
Matěje Broučka a společníků (P 1891); Matěj Brou
ček na výstavě (P 1892); Zpěvník Jana Buriana (B 
1894); Rozličná próza (1895); Písně otroka (BB 1895, 
vlastně prosinec 1894); Modlitby k Neznámému (BB 
1896); O čarovném pavouku (B pro ml., 1896); Dru
hý květ (P 1899, pův. in Květy 1893); Šotek (B 1899, 
in Sebr. spisy S. C., Báchorky veršem ); Sníh (B 1900, 
pův. in Květy 1894); Václav Živsa (B 1901, pův. in 
Květy 1889—91); Sekáči (B 1904, in Sebr. spisy S. Č., 
Tři cykly básní a Sníh); Ikaros (R 1908, pův. in Květy 
1885); — posmrtně: Do světa širého (B 1910, in Sebr. 
spisy S. Č., Poslední verše, pův. in Květy 1908); Step 
(B 1910, in Sebr. spisy S. Č., Poslední verše); Cestov
ní poznámky S. Č. z roku 1899 (1910, usp. F. Strej
ček); Prvotiny S. Č. (1. BB 1913; 2. D, PP 1919, obojí 
usp. F. Strejček). — Ostatní práce: Oběti pověry. 
O čarodějnictví a pronásledování jeho v zemích 
křesťanských (1871, podle W. E. Hartpola-Leckyho). 
— Výbory: Výbor z básní (1908, usp. A. Rambou
sek); Z povídek a črt (1908, usp. A. Rambousek); Vý
bor z prózy (1910, usp. F. Strejček); Výbor ze vzpo
mínek (1913, usp. A. Novák); Humor venkova (1923, 
z pozůst. usp. F. Strejček s V. Radou); Výbor z básní 
(1940, usp. F. Strejček); Korouhev práce (1950, pro
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ml., usp. M. Novotný); Výbor poezie (1951, usp. M. 
Sedloň); Jestřáb kontra Hrdlička a jiné povídky 
(1952, usp. M. Sedloň); Losos mého pradědečka (PP 
1958, usp. M. Patejdlová a V. Čech); Básně (1960, 
usp. V. Závada); Básně (1983, ed. J. Janáčková a M. 
Chlíbcová). — Souborná vydání: Sebrané spisy S. Č. 
(nakl. F. Topič, 1899—1910, 30 sv.; 1—20 usp. autor, 
21 -23 V. Čech, 24-30 F. Strejček; znovu 1907-15, 
31 sv. — posl. sv. tvoří 2. vyd. monografie V. Flajš- 
hanse; znovu 1910—22); Vybrané spisy S. Č. (nakl. F. 
Topič, 1925—27,10 sv., usp. F. Strejček); Přední díla 
S. Č. (nakl. F. Topič, 1946, 7 sv.). ■ KORESPON
DENCE: A. Hajn: Čtyři dopisy S. Č. (A. Hajnovi 
z 1906—07), Pokroková revue 1908; J. Hodek: Z ko
respondence S. Č. prof. J. Wunschovi (z 1880—1906), 
Zvon 1908; Z posledních dopisů S. Č. (G. B. z 1907), 
Zvon 1908; J. S. Machar: S. Č. v mém životě (J. S. 
Macharovi z 1890—1906), Čas 1909 → Krajiny, lidé 
a netopýři (1910), též → V poledne (1921); F. Kalfus: 
Ó hvězdo mořská... (nejmen. adresátce z 1878), NL 
23. 2. 1909; E. Čenkov: Prosté příběhy prostých cest 
(B. H. z 1908), Samostatnost 20. 8.1910; K. Novotný: 
Básník mezi lidmi (vzpomínky a koresp. J. Polívkovi, 
A. Novákové a F. Šestákoví z 1895—1907; b. d., 
1912); an.: S. Č. (spolužáku z 1891), Besedy Času 
1912; J. F.: Z korespondence S. Č. (red. Krupkoví 
z 1893), Ženské listy 1912; F. Strejček: S. Č. a J. V. 
Sládek (J. V. Sládkovi z 1882-97), Zvon 1916; A. 
Novák: K desátému výročí smrti S. Č. (J. Novákovi 
a T. Novákové z 1886), Národ 1918, s. 92; T. Čep: 
Dopis S. Č. Českoslovanské dělnické besedě (z 
1904), ČMF 1918; K. Drož: Ze vzpomínek na S. Č. 
(K. Drožovi z 1898 — 99), Zvon 1919; J. Voborník: 
Sedm dopisů S. Č. (J. Voborníkovi z 1904—06), Sb. 
prací věnovaných J. Máchalovi k sedmdesátým na
rozeninám (1925); G. Pallas: S. Č. F. Heritesovi (z 
1893 a 1896, úryvky), NL 18. a 25. 1. 1931; Dva dopi
sy S. Č. učiteli I. Jandovi (z 1855 a 1896, usp. S. Vrbík, 
Olomouc 1931); J. Skutil: Z dopisů S. Č. A. a V. Mrš- 
tíkům (z 1892-1906), Kolo 1935; K. V. Adámek: B. 
Adámek a S. Č. (o vztahu obou autorů se vzáj. ko
resp. z 1883-97; 1937); V. Jílek: S. Č., kritik Kloster- 
mannova románu (K. Klostermannovi z 1897 
a 1908), LF 1942; S. Č. rodičům (z 1860—89, usp. F. 
Strejček, 1946); A. Procházka: Z příležitostné kore
spondence S. Č. (A. Košťáloví z 1896 a F. Šeborovi 
z 1906), sb. S. Čechovi (1946); Dva listy (J. Kovářo
vé-Věšínové z 1905), sb. S. Čechovi (1946); Z dopisů 
A. Jiráskovi (z 1880—1906), Var 1948; F. Strejček: 
Z Č. listů, které zůstaly v zásuvce (neodeslané dop. 
různým adresátům z 1873—1907), Slovesná věda 
1952; Vrchlický v dopisech (vzáj. koresp. 
z 1883—1907, usp. A. Pražák, 1955); K. V. Rais — S. 
Č. (vzáj. koresp. z 1891 — 1907, usp. A. Boháč, 1959); 
K. Světlá: Z literárního soukromí 2 (K. Světlé 
z 1879—90, usp. J. Špičák, 1959); V. K. Krofta: M. 
Brouček po sedmdesáti letech (V. Olivoví 
z 1888-89 a F. Topičovi z 1891), Květy 1960; J.

Krulišová, J. Patejdlová-Janíčková: Z pozůstalosti F. 
Nováka (F. Novákovi z 1896-1902), Sb. NM, ř. C, 
1962; J. Neruda: Dopisy 3 (J. Nerudovi z 1884 — 89; 
1965); Š. Kolafa: Z korespondence českých kultur
ních pracovníků s L. N. Tolstým (z 1898), Čs. rusisti- 
ka 1965; Dva dopisy S. Č. Spolku pro zakládání 
knihoven v Třebíči (z 1895 a 1896, usp. F. Křesťan, 
Třebíč 1965). ■ REDIGOVAL časopisy: Světozor 
(1870, č. 50-1871, č. 38), Lumír (1873, č. 27-1876, č. 
36; 1873 s O. Hostinským, S. Hellerem a J. V. Slád
kem, 1874 s J. Gollem, S. Hellerem a J. V. Sládkem, 
1875—76 se S. Hellerem), Květy (1879—99, se S. 
Hellerem), Národní listy (nedělní zábavná příloha, 
duben-prosinec 1886; odpoled. fejeton, 1892—94); 
almanachy: Almanach českého studentstva (1869, 
s O. Hostinským a V. Šolcem), Za praporem sokol
ským (1887, s J. Vrchlickým), Morava svým maticím 
(básnická část, 1897, s J. Merhautem); kalendáře: 
Vlastenecký kalendář na rok 1872 (velký a malý), 
Kalendář Ústřední matice školské na rok 1885 (s J. 
Vrchlickým, usp. V. Beneš Šumavský). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Flajšhansová: Bibliografie, in 
V. Flajšhans: S. Č. Dílo a člověk (1906); V. Bitnar: 
Bibliografie literatury o životě a díle S. Č., sb. S. Če
chovi (1946). ■ LITERATURA: J. Sutnar: S. Čechs 
Leben und Werke (Vídeň 1897); V. Flajšhans: S. Č. 
Dílo a člověk (1906); J. Tomarov: S. Č. (1906); F. 
Strejček: O S. Č. (1908); J. Bělík: Za S. Č. (Telč b. d., 
1908); K. Bolina: S. Č. (1908); J. V. Klíma: Na paměť 
S. Č. (Chrudim 1908); J. Tomarov: S. Č., život a dílo 
(1908); J. Voborník: O romantismu S. Č. a jeho ironii 
(1908); sb. Vzpomínky na S. Č. (b. d., 1908, usp. re
dakce Máje); R. Cikhart: S. Č. (1909); J. Sutnar: S. Č. 
zrcadlem češství (1909) + S. Č. a F. X. Salda (1909); 
F. Strejček: Jménem, srdcem stejně Čech (1909); Z. 
Kobza: S. Č. (1911); J. Vlček: Poznámky k Č. Dag
maře (1913) → Z dějin české literatury (1960); A. 
Novák: S. Č. (1. 1921, 2. 1923); sb. Čechův památník 
(1921, usp. J. Vycpálek); F. Strejček: S. Č. (1922); A. 
Novák: S. Č. (1923); J. Š. Kubín: Po stopách S. Č. 
(Přelouč 1926); O S. Č. (ročenka Chudým dětem 
1932, usp. H. Humlová; autoři příspěvků: O. Fischer, 
V. Flajšhans, V. Frida, J. Kalus, P. Křičková, A. No
vák, J. Pátá, F. S. Procházka, F. Strejček, V. Vávra, J. 
Voborník aj.); sb. S. Čechovi (1946, usp. J. Borecký, 
A. Pražák, A. Procházka a F. Strejček); F. Strejček: 
Živé dílo S. Č. (1946) + S. Č. (1946) + Lešetínský 
kovář S. Č. (1946); F. Bulánek-Dlouhán: S. Č. Včera, 
dnes a zítra (1946); B. Beneš Buchlo van: S. Č. v kraji 
hradišťském (1946); K. Polák: O S. Č. (1949); K. 
Krejčí: S. Č. a Matěj Brouček, pražský občan (1952); 
L. S. Kiškin: S. Č. (Moskva 1959). ■ ■ ref. Básně: E. 
Krásnohorská, Ženské listy 1874 → Výbor z díla 
2 (1956); J. Neruda, NL 20. 5. 1874 → Literatura 
2 (1961); F. Zákrejs, Osvěta 1874 ■; J. Neruda: S. Č., 
Humorist, listy 1879 → Podobizny 1 (1951); an.: S. 
Č., Světozor 1879; J. E. Kosina: S. Č., Světozor 1880; 
F. Bílý: Václav z Michalovic od S. Č., Světozor 1881
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→ Příspěvky k praktické poetice (1915); J. Neruda 
in S. Č.: Petrklíče (1883) → Literatura 3 (1966); F. Bí
lý: Dagmar Třebízského a Č., Osvěta 1884; J. Her- 
ben; S. Č., Lit. listy 1885; J. Korec: Estetický rozbor 
Č. Dagmary, Obzor 1885 4- ref. Pravda, Hlídka lite
rární 1886; ■ ref. Dagmar: P. Vychodil, Hlídka lite
rární 1886; K. V. Dvořák, Lit. listy 1886 ■; F. Zá- 
krejs: ref. Dagmar, Adamité, Petrklíče, Pravda 
a drobné básně a Václav z Michalovic, Osvěta 1887; 
J. Kabelík: Rozbor Slávie, básně S. Č., Hlídka lite
rární 1889; H. G. Schauer: O politické poezii a satiře, 
Lit. listy 1890 → Spisy (1917); J. Voborník: S. Č. , 
Světozor 1893; L. Čech: Rozbor básně S. Č. Hanu- 
man, Hlídka literární 1894; E. Krásnohorská: České 
básnictví posledních dvou desítiletí, Osvěta 1895; J. 
Karásek: Sociální užitečnost umění (ref. Písně otro
ka), Moderní revue 1895; F. V. Krejčí: ref. Písně 
otroka, Lit. listy 1895 4- Rozhledy 1895 4- Niva 
1895 4- Z naší novější poezie politické, Naše doba 
1896; S. Heller: O S. Č., Světozor 1896; J. Vrchlický: 
S. Č., NL 21. 2. 1896 4- Lístek jubilejní, in Nové stu
die a podobizny (1897); F. X. Šalda: Modlitby k Ne
známému, Lit. listy 1897 → KP 3 (1950); A. Pražák: 
S. Č. a myšlenková povaha jeho díla, Zvon 1906; J. 
Voborník: S. Č., Osvěta 1906; J. Vlček: S. Č., Lumír 
1906; A. Novák: Poslední básník našeho národního 
obrození, Přehled 1906; F. Skácelík: Pokus o slovan
skou kulturu, Zlatá Praha 1906; O. Wagner: K Č. 
Slávii, Slovanský přehled 1906; S. Heller: Z literár
ních vzpomínek, Lumír 1906; A. Zoglman: O meta
forách a příměrech v epických básních S. Č., in Pro
gram gymnázia v Domažlicích (1907); O. Theer: S. 
Č., Čes. revue 1908; F. X. Šalda: S. Č., Novina 1908 
→ Duše a dílo (1913); F. Krejčí: Čechův panteismus, 
Čes. mysl 1908; Z. Nejedlý: S. Č., Den 3. 4. 1908 → 
Z české kultury (1951) + S. Č. a moderní hudba, čas. 
Smetana 1914/15, obojí též → Z české literatury 
a kultury (1983); S. Heller: Ze života S. Č., Květy 
1908 a 1909; J. Vodák: Básník v postoji slavnostním, 
Čas 13. 6. 1909; J. S. Machar: S. Č. v mém životě 
(vzpomínky a koresp.), Čas 1909 → Krajiny, lidé 
a netopýři (1910), též → V poledne (1921); F. X. Šal
da: ref. J. Sutnar: S. Č. zrcadlem češství a S. Č. a F. X. 
Šalda, Novina 1909 → KP 7 (1953); A. Spisar: S. Č., 
Meditace 1909; T. Nováková: Trochu vzpomínek na 
S. Č., alm. Půl století NL 1860-1910 (1911); Ant. 
Procházka: Studie o S. Č. 1, 2, LF 1912; F. Strejček: 
Idealismus S. Č., Osvěta 1912; V. Lesný: Indické mo
tivy u S. Č., Věstník Jednoty S. Č. 1917; A. Stašek: S. 
Č., Věstník Jednoty S. Č. 1917 → Ze vzpomínek 
(1964); K. V. Rais: S. Č., Topičův sborník 1917; J. 
Staněk: Evropa S. Č., LF 1918; A. Novák: „Antar“, 
sb. Z dějin čes. literatury (1920) → Krajané a souse
dé (1922); M. Hýsek: Dramatické zlomky S. Č. , Je
viště 1920; R. lilový: Sociální poezie S. Č., Akademie 
1921; E. Svoboda: O stycích M. Alše s Třebízským 
a S. Č., Topičův sborník 1925; A. Pražák: K Č. Leše- 
tínskému kováři, Sb. prací věnovaný V. Tillovi k še

desátým narozeninám (1927) → Míza stromu (1940, 
2. vyd. 1949); Ant. Procházka: Pramenné poznámky 
k Č. cyklu Ve stínu lípy a k Písním otroka 4- K Ha- 
numanu S. Č., obojí čas. Bratislava 1930 + K Č. 
Pravdě a Šotku, čas. Bratislava 1931; J. B. Čapek: 
K duchovnímu profilu S. Č., Lit. rozhledy 1931 → 
Záření ducha a slova (1948); A. Novák: S. Č. a česká 
píseň lidová, Národop. věstník českoslovanský 1932 
a 1933; Ant. Procházka: Drobné motivy S. Č., čas. 
Bratislava 1932; F. Strejček: S. Č. a politika let deva
desátých, Topičův almanach 1933; Ant. Procházka: 
O některých příbuzných motivech u Č., Třebízského 
a Jiráska, Zvon 1934; F. X. Šalda: Několik myšlenek 
na téma básník a politika, ŠZáp 1934; J. Mukařov- 
ský: Polákova Vznešenost přírody (perifráze u S. Č.), 
Sb. filologický 1934 → Kapitoly z české poetiky 
2 (1948); F. X. Šalda: Několik poznámek o V. Hálko- 
vi (novotvary S. Č.), ŠZáp 1935; J. B. Čapek: Bělo
horské eposy Č. a Heydukův, Náboženská revue 
1935; M. Lesná-Krausová: Dagmar, Ženský obzor 
1935; A. Novák: S. Č. a K. H. Mácha, ročenka Chu
dým dětem 1936 4- S. Č. Báchorky veršem, sb. In 
memoriam A. Nováka (1940); K. Polák: Básník děl
nictva a Slovanstva, Dělnická ročenka na rok 1946 
(1945); M. Heřman: Dvě slavjanofilské básně, Knihy 
a čtenáři 1945/46; Sté narozeniny S. Č. (F. Hrubín, A. 
Pražák, L. Stehlík, J. Seifert, V. Holan↓ J. Kvapil, M. 
Puj manová, K. Toman, V. Thiele, V. Černý o S. Č.), 
Svob. noviny 21. 2. 1946; J. Dolanský: Národní bá
sník S. Č., Tvorba 1946 4- Na okraj Písní otroka, in 
S. Č.: Písně otroka (1946); ph (P. Hykeš): S. Č. a dět
ská literatura, Štěpnice 1946/47; F. Strejček: Lužiča- 
né v díle S. Č., Bezděz 1947/48; B. Rak: Vesnice 
v básnickém díle S. Č., Věstník Čes. akad. zeměděl
ské 1948; F. Strejček: Rod S. Č., Rodokmen 1948 4- 
Buřňáci, in Naši bojovníci perem (1948); V. Tichý in 
Český kulturní Slavín (1948); K. Krejčí: Politické bá
sně S. Č., in S. Č.: Písně otroka a jiné básně (1950) 4- 
S. Č. a jeho výlety pana Broučka, in S. Č.: Nový epo
chální výlet pana Broučka... (1951); J. Dolanský: 
Ohlas Pařížské komuny v díle S. Č., Slovanský pře
hled 1951; M. Sedloň: Osobnost a dílo S. Č., NŽ 
1951 4- O próze S. Č., in S. Č.: Jestřáb kontra Hrd
lička a jiné povídky (1952); K. Krejčí: S. Č. a Rusko, 
ČLit 1955 → Česká literatura a kulturní proudy 
evropské (1975, s tit. Slovanský mýtus v tvorbě S. 
Č.); V. Stejskal: O S. Č. a jeho Matěji Broučkovi, in 
S. Č.: Nový epochální výlet pana Broučka... (1955); 
J. Hrabák in S. Č.: Výlety a pestré cesty pana Brouč
ka a společníků (1956); R. Chadraba: Schillerova 
estetická výchova a C. Písně otroka, SVŠP Olo
mouc, Jazyk a lit. 3,1956; J. Brambora in S. Č.: Nový 
epochální výlet pana Broučka... (1956); B. Beneš: 
Lidová pohádka v poezii S. Č., ČL 1957; M. Sedloň: 
Malá polemika se S. Č., in S. Č.: Losos mého pradě
dečka (1958); L. Zgusta: Ossetic Words recorded by 
S. Č., Archív orientální 1960; V. Stejskal: O S. Č. 
a jeho poezii, in S. Č.: Básně (1960); J. Kocmanová:
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Two uses of the dream-form as a means of confron- 
ting the present with national past: William Morris 
and S. Č., Brno, Studies in English 2, 1960; L. S. Kiš- 
kin: Pesni raba, Slavia 1960; J. Dolanský: Vzdorná 
víra S. Č., in Stopami buditelů (1963) 4- Ohlas bul
harského povstání v poezii S. Č., in Ceskosl.-bulhar- 
ské vztahy v zrcadle století (1963); F. Kubka: O S. 
Č., in Setkání s knihami (1963); A. Závodský: S. Č. 
a Petr Bezruč, SISb 1967; J. B. Čapek: S. Č. a husit
ství, AUC Praha, Philologica 2—4,1970; K. Krejčí in 
S. Č.: Výlety pana Broučka (1972); M. Jankovič in S. 
Č.: Ve stínu lípy (1973); V. Menclová: Umělecké dílo 
v zrcadle dobové kritiky a jeho interpretace (o Pís
ních otroka), sb. Aktuální problémy literární vědy, 
AUC Praha, Slavica Pragensia 15, 1973; V. Forst in 
S. Č.: Jestřáb kontra Hrdlička (1975); J. Janáčková in 
S. Č.: Básně (1983).

zp

Vladimír Čech
* 25. 10. 1848 Perucu Loun
† 5. 7. 1905 Reichenhall (dnes NSR)

Vydavatel a redaktor Květů, prozaik, básník a publi
cista.

Mladší bratr Svatopluka Č.; narodil se na 
usedlosti svého děda Josefa Č., kam se rodina 
1848 uchýlila po otcově krátkém věznění 
a propuštění ze služby. Hlavní školu navštěvo
val ve Vraném (1856—58), pak, aby se naučil 
německy, v Litoměřicích (1858 —59) a ve Sla
ném (1859—60); zde také vychodil první třídu 
německého gymnázia. 1861 byl přijat do arci
biskupského konviktu v Praze, přičemž studo
val na německém piaristickém gymnáziu na 
Novém Městě. Po 4. třídě (1864) studia opustil 
a nastoupil hospodářskou praxi u otce ve Vra
ném. Vedle zaměstnání se věnoval ochotnické
mu divadlu; vlastním úsilím získal všestranné 
vzdělání. 1865 se stal hospodářským prakti
kantem na statku v Červeném Poříčí u Plzně, 
1866 začal studovat hospodářskou školu v Tá
boře (po roce byl vyloučen pro odpor proti 
nařízením kuratoria školy), pak poslouchal 
přednášky ze zemědělství na pražské technice. 
1868 pracoval jako volontér v cukrovaru ve

Čech

Vraném, 1870 jako kancelista na panství Že- 
lin-Čiče v Chorvatsku. Po osmi měsících se 
vrátil a stal se ještě téhož roku hospodářským 
příručím na martinických statcích ve Kvíci 
a Studněvsi u Slaného, 1872 příručím ředitele 
martinických statků ve Slaném; 1874 odešel 
znovu do Chorvatska (Opeka u Varaždína) ja
ko tajemník na statcích hraběte Bombelíese, 
1875 se zdržoval v Záhřebu, kde se stýkal s J. 
V. Fričem, který tam tehdy byl ve vyhnanství, 
a s J. Holečkem. Na podzim 1875 se vrátil do
mů a stal se učitelem na rolnické škole ve Vel
kém Meziříčí. 1878 se oženil s dcerou místního 
mlynáře a měšťana a získal tak hospodářskou 
základnu pro své podnikání. Přesídlil do Pra
hy, kde 1879 začal vydávat ilustrovaný měsíč
ník Květy s redaktory S. Hellerem a bratrem 
Svatoplukem; 1885—86 se pokusil rozšířit vy
davatelství Květů i na nakladatelství (vydal 
knihy J. Arbesa, A. Heyduka, A. Jiráska, J. Lie- 
ra, F. Schulze, Z. Wintra, J. Zeyera a Vrchlické
ho překlad básní Leconta de Lisle), ale už 1886 
se vrátil k původnímu stavu. 1888 svěřil admi
nistrativní péči o časopis mladšímu bratru 
Václavovi a přesídlil znovu do Velkého Mezi
říčí; 1889 se stal starostou města, pak i jeho 
čestným měšťanem a starostou místního Soko
la. 1895 — 96 nakrátko přesídlil do Prahy, ale 
již 1897 vydával ve Velkém Meziříčí Svědomí, 
měsíčník pro povznesení mravní kultury, jehož 
jediný ročník zaplnil převážně sám populárně 
filozofickými a polobeletristickými články. 
V polovině 1899 se ujal redakce Květů, které 
pak řídil až do své smrti (jako odpovědný re
daktor a vydavatel je veden Václav Č.). Ze
mřel při léčení v lázních Reichenhallu na zánět 
mozkových blan, pohřben byl ve Velkém Me
ziříčí.

Ve svých povídkách se V. Č. opírá o nej
obecnější dějovou osnovu dobrodružného ne
bo komického příběhu, jež mu zpravidla slou
ží jako rámec pro obsáhlé reflexe o aktuálních 
sociálních a mravních problémech, o spole
čenském řádu a vztazích různých vrstev k ně
mu, o smyslu chudoby a bohatství, o soudo
bém manželství i o kladných a záporných lid
ských vlastnostech; nechybí tu ani pohádkové 
podobenství kritizující soudobou společnost. 
Č. verše jsou neseny steskem po přirozeném 
venkovském životě uprostřed přírody a zne
chucením z odlidšťujícího života městské spo
lečnosti. Jeho publicistika vedle článků o prak
tických hospodářských otázkách směřuje rov-
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něž k filozoficky zabarveným úvahám o so
ciálních a mravních problémech současnosti, 
založeným na přesvědčení, že v moderní spo
lečnosti mravní kultura zaostává za kulturou 
hmotnou.

PSEUDONYMY: B. Hron, Bohuš Horský, Č. Vlach, 
Hanuš Horský, J. Bárta, S. Loucký, V. Erben, V. Si- 
meon, V. Zeman (vesměs Květy). I PŘÍSPĚVKY in: 
Jitřenka (od 1889); Květy (od 1896); Lumír (od 
1902); Nár. listy (od 1902); Svědomí (1897). ■ REDI
GOVAL časopisy: Květy (1879—96 vydavatel a od
povědný redaktor, 1896—1905 majitel a nakladatel); 
Svědomí (1897). ■

LITERATURA: S. Čech: Z upomínek na bratra 
Vladimíra, Květy 1905 → Vzpomínky z cest a života 
3 (1909); F. V. Vykoukal: Nové rovy, Osvěta 1905; F. 
Strejček in Svatopluk Čech (1908).

zp

Václav Čech-Stráň
* 4. 2. 1857 Stětí
† 3. 5. 1941 Praha

Beletrista, autor odborných právnických statí.

VI. jm. Gustav Hubáček. Jeho bratr Josef H. 
(1850—1900) byl šéfredaktorem Hlasu národa 
a Pražského ilustrovaného kurýra, který zalo
žil 1892; psal satirické verše především do 
Světozoru a Humoristických listů pod pseud. 
Emanuel Pišišvor. Otec byl berním kontrolo
rem a rodina často měnila bydliště. G. H. stu
doval gymnázium v Hradci Králové, německá 
gymnázia v Hostinném a Broumově (mat. 
1878), pak práva ve Vídni a v Praze (abs. 1882, 
doktorát 1890). 1882 nastoupil úřad adjunkta 
v Chrudimi, 1889 v Německém (Havlíčkově) 
Brodě. 1897 se stal náměstkem státního zá
stupce v Hradci Králové, 1903 státním zástup
cem v Jičíně, 1914 v Plzni. 1918 byl jmenován 
generálním prokurátorem u Nejvyššího soudu 
v Brně, kde zůstal až do odchodu do výslužby 
(1925). Léta do své smrti prožil v Praze.

G. H. vydával pod vl. jm. jen odborné člán
ky. Do beletrie vstoupil 1893 pod pseud. Alex 
Stráň, jímž podepisoval své prózy vycházející 

(knižně a před knižní publikací zpravidla i ča
sopisecky) v 90. letech. Kromě toho byl v téže 
době vůdčí osobností autorského kolektivu, 
k němuž patřil i jeho bratr Josef a další spiso
vatelé a který byl seskupen kolem časopisu 
Pražský ilustrovaný kurýr; pro tento list psal 
autorský tým romány, které byly uveřejňová
ny pod kolektivním pseudonymem Václav 
Čech. Po smrti svého bratra (1900) rezignoval 
G. H. na další spolupráci, avšak autorský tým, 
vedený nyní R. J. Kronbauerem, publikoval 
pod dosavadním kolektivním pseudonymem 
dál. Mezi G. H. a Kronbauerem vznikl 1911 
dokonce spor o autorství románu Chudá hol
ka. Když pak do Kronbauerových spisů zařa
zovali jejich vydavatelé nejen všechny práce 
podepsané kolektivním pseudonymem Václav 
Čech, nýbrž i knihy, které G. H. napsal a vydal 
samostatně pod pseudonymem Alex Stráň, 
přepracoval G. H. podstatně (po odchodu do 
penze) všechny své dosavadní práce (i ty, které 
napsal sám, i ty, na jejichž vzniku se podílel) 
a vydával jejich upravené znění pod spojeným 
pseudonymem Václav Čech-Stráň. — G. H. je 
autorem románů určených nenáročným čte
nářským vrstvám. Za námět pro knihy publi
kované pod pseud. Alex Stráň volil přede
vším život středních a vyšších vrstev, statkářů, 
šlechticů, rakouských důstojníků, poslanců, ad
vokátů, továrníků; tato beletrie se vyznačuje 
četnými milostnými zápletkami, dobrodružný
mi dějovými odbočkami a sentimentálním ře
šením konfliktů národnostních a sociálních. 
Autorovi hrdinové žijí v zajetí společenských 
konvencí; pokud se přece jen chtějí ze svého 
prostředí vymanit, končí jejich pokusy o únik 
nezdarem nebo urovnáním všech rozporů 
v maloměšťáckou idylu (Svůj k svému). V roz
sáhlém románu Mamon, jehož děj je dokre
slen konkrétními dobovými reáliemi (otevírání 
Národního divadla), vylíčil Č.-S. osudy osvíce
ného, neprávem z vraždy obviněného dělníka, 
který díky svému úsilí dosáhne společenského 
a hmotného vzestupu a posléze i sňatku s bo
hatou patricijskou dívkou. Naproti tomu ro
mány, které G. H. psal jako člen redakčního 
týmu pod pseud. Václav Čech, čerpají své ná
měty především z osudů lidí chudých, opuště
ných a zavržených, nalezenců, nemanželských 
dětí, zločinců a šílenců (Chudá holka). I tyto 
romány však rezignovaly na umělecké ambice 
a vycházely vstříc oblibě napínavých milost
ných příběhů a tajemných dobrodružství.
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PSEUDONYMY: Alex Stráň (romány vydávané 
knižně v 90. letech), Jaroslav Klas (hra Snoubenci), 
Karel Ráž (Hlas národa), Václav Čech (romány 
v Pražském ilustrovaném kurýru do 1900), Václav 
Čech-Stráň (práce vydávané v 20. a 30. letech). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Hlas národa (od 1887; právnické 
a národohospodářské články pod vl. jm., povídky 
pod pseud. Karel Ráž); Lid. noviny (od 1920, odb. 
články pod vl. jm.); Lid. deník (od 1928, román 
V červáncích převratu pod pseud. V. Čech-Stráň); 
Nár. listy (povídky a stati pod pseud. Alex Stráň 
a Karel Ráž); Pokrok (od 1886, odb. články pod vl. 
jm.); Právník (od 1901, odb. stati pod vl. jm.); Praž
ský ilustrovaný kurýr (od 1893, romány pod pseud. 
Alex Stráň a Václav Čech). ■ KNIŽNÉ. Beletrie: 
Svůj k svému (R 1893, pseud. A. Stráň, přeprac. vyd. 
1932); Dvojí sukno (R 1894, pseud. A. Stráň, přeprac. 
vyd. 1929); Mamon (R 1894, pseud. V. Čech, přeprac. 
vyd. 1928); Chudá holka (R 1895, pseud. V. Čech, 
přeprac. vyd. 1927); Rodina Klepetkova (R 1895, 
pseud. A. Stráň, přeprac. vyd. 1930); Prušáci v Praze 
(R 1896, pseud. V. Čech); Siréna (R 1896, pseud. V. 
Čech, přeprac. vyd. 1936); Staří mládenci (PP 1897, 
pseud. A. Stráň); Proletáři (R 1898, pseud. V. Čech); 
Ztracený testament (R, 2 sv., 1898—99, pseud. V. 
Čech); Pod cizím krovem (R 1900, pseud. V. Čech, 
přeprac. vyd. 1927); Ještě podle staré módy (PP 
1900, pseud. A. Stráň); V červáncích převratu (R; 1. 
Pouta, 2. Zrání, 3. Převrat, 1930; 4. Samostatnost, 
1931). — Ostatní práce: K otázce vyhnání plodu 
(1925, pod vl. jm.). I SCÉNICKY. Hra: Snoubenci 
(1916, pseud. Jaroslav Klas). ■

LITERATURA: an.: G. H., in Album reprezentan
tů všech oborů veřejného života českosl. (1927, s. 
974); A. Stráň: Kdo byl Václav Čech a Alex Stráň, 
NL 2. 3. 1930; an.: JUDr. G. H, Naše kniha 1932, s. 
64; V. Brtník: ref. V červáncích převratu, Venkov 7. 
1., 14. 2., 12. 3. 1931; V. Brtník: ref. Svůj k svému, 
Venkov 13. 4. 1933.

sm

František Čech-Vyšata
* 14. 2. 1881 Chlumanyu Prachatic
† 3.10.1942 Nová Ves (Sobíňov-N. V.) u Cho- 
těboře

Cestovatel, autor cestopisné dobrodružné literatury.

VL jm. F. Vyšata. Syn zedníka. Aby se jako 
školák naučil německy, byl dvakrát v létě 

Čech-Vyšata

v blízkých německých vesnicích. V Čes. Budě
jovicích se učil bednářem, učební poměr pře
rušil, do 18 let byl doma v hospodářství; bed- 
nářství se nedoučil ani v Praze, byl opět doma 
(proslul jako zpěvák a harmonikář), rok pra
coval u zedníků ve Vídni. Po návratu domů se 
oženil, odstěhoval se do Vídně, po rozvratu 
manželství se nakrátko vrátil domů a v březnu 
1910 odcestoval do Jižní Ameriky. V lednu
1913 se vrátil na přání ženy do Čech, pokus 
o nové manželské soužití ztroskotal, v dubnu
1914 odcestoval Č.-V. opět do Jižní Ameriky. 
Počátkem 1926 se vrátil do Čech, žil nejprve 
v Čes. Budějovicích, pak v Praze jako úředník 
Masarykovy akademie práce, kde redigoval 
časopis Československá emigrace. Přesvědčen, 
že doma nenachází dosti porozumění, vydal se 
v září 1927 znovu do Jižní Ameriky; vrátil se 
počátkem června 1937. Oženil se na inzerát, 
hospodařil na Chotěbořsku v bývalé hájovně 
v Nové Vsi (Sobíňov). Onemocněl rakovinou, 
zemřel za krátký čas po operaci. — V Jižní 
Americe strávil Č.-V. celkem 27 let, poznal ji 
od tropické Brazílie až po nejjižnější cíp sub- 
antarktické Ohňové země, prošel sedmi jihoa
merickými republikami (Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Brazílie, Peru, Bolívie, Chile). Za 
prvního a druhého pobytu bylo východiskem 
jeho cest,několikrát argentinské město Gene
ral Achá. Živil se jako kolonizátor, hudebník, 
lovec, honák dobytka, bednář, tovární dělník, 
řidič tramvaje, účetní apod. Působil v krajan
ských organizacích, přispíval do jejich časopi
sů.

Knihu Patnáct let v Jižní Americe napsal Č.- 
V. po návratu z druhé cesty (1926); nakladatel
ství Vilímek rukopis vrátilo s tím, že dílo má 
málo dobrodružný děj. Při novém zpracování 
byl jeho literárním pomocníkem prof. L. Pade- 
vět; Č.-V. jej potom obviňoval, že vydával je
ho práce za své a finančně z nich těžil. Tento 
cestopis líčí cesty po Pampě Central, severní 
a jižní Argentinou i plavbu okolo severního 
chilského pobřeží a Ohňové země, cestu do 
Buenos Aires, Bolívie a Peru. Kniha Středem 
Jižní Ameriky zpracovává poslední cestu Č. V. 
a líčí převážně pobyt v Brazílii. Autorovy ces
topisy jsou pestrou a obsahově poutavou smě
sí pozorování přírody i lidských sídel, výjevů, 
vlastních i cizích příběhů, poučení z historie 
a z osudů české emigrace, informací a rad čte
nářům, úvah; pro odborné poznání Jižní Ame
riky jsou bez významu. Č.-V. psal také naivní
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verše, nejvíce jich obsahují jeho rukopisné Pa
měti z domova a z ciziny, líčící jeho osudy od 
dětství po návrat z druhé cesty. Časopisecky 
publikoval dobrodružná vyprávění a hlavně 
cestopisné články; obsahují často hospodář
ské, politické, zeměpisné a j. informace pro 
Čechy, kteří ve 20. a 30. letech emigrovali do 
Jižní Ameriky.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; Českosl. emigrace (od 
1926); Dělnické listy (Vídeň); Jihoameričan (Buenos 
Aires, od 1925); Nár. listy, Nár. politika, Nová Praha 
(od 1926); Prachatické noviny; Právo lidu; Pražský 
ilustrovaný zpravodaj (od 1928); Sborník Masaryko
vy akademie práce (1938); Světozor (od 1926); Svor
nost (Chicago); Širým světem (od 1928); Turistický 
obzor (od 1937); Zájmy Pošumaví. ■ KNIŽNĚ. Ces
topisy: Patnáct let v Jižní Americe (1927); Středem 
Jižní Ameriky (1936). ■ REDIGOVAL časopis: Čes
koslovenská emigrace (1926—27). ■

LITERATURA: R. Šimonovský: F. Č.-V., Lidé 
a země 1955; J. Kunský: Krajánek z pamp a Chaka, 
in Čeští cestovatelé 2 (1961).

mo

Čechische Revue
1906-1911

Kulturněpolitický, literární a vědecký časopis v ně
meckém jazyce, určený čtenářům mimo české země 
a především mimo oblast Rakouska-Uherska.

Redaktor: A. Kraus. — Vydavatel: G. Dubský, Pra
ha. — Periodicita: 1906—08 (roč. 1—2) měsíčník, od 
října do července 10 čísel; 1909 čas. nevycházel; 
1910—11 (roč. 3—4) čtvrtletník.

ČR vznikla na popud T. G. Masaryka jako re
prezentativní a informační periodikum, jež 
mělo prostředkovat kontakty se zahraničním 
(zejména německým) duchovním světem. Ve
dle politických a hospodářských rozhledů při
nášela články, studie a zprávy ze světa české 
vědy, umění a literatury včetně pravidelných 
ukázek původní literární tvorby. CR tak nava
zovala na tradici některých časopisů z 19. sto
letí, jakými byly Palackého německy psaný 

muzejní časopis a Glaserův Ost und West. Re
dakcí časopisu byl pověřen uznávaný odbor
ník v oblasti vztahů mezi českou a německou 
literaturou, český germanista A. Kraus, jehož 
zásluhou se na stránkách ČR objevovaly i rub
riky sledující rozvoj styků s malými evropský
mi národy, zejména s Dány.

Ke kmenovým autorům ČR v oboru literár
ní vědy a filologie náleželi J. Demel, V. Dyk, J. 
Jakubec, J. Janko, J. S. Machar, A. Novák, J. V. 
Novák, F. X. Šalda, V. Tille, J. Vodák a J. Zu
batý. Ukázkami původní literární tvorby byli 
(převážně v překladech E. Saudka, O. Picka, Z. 
Hostinské, R. lilového a G. Štorcha) zastoupe
ni P. Bezruč, O. Březina, B. Benešová, K. Hla
váček, J. Karásek, A. Mrštík, J. S. Machar, S. K. 
Neumann, F. X. Svoboda, A. Sova, R. Svobo
dová, J. K. Šlejhar, F. Šrámek a K. Toman. 
Značný prostor poskytovala ČR i dalším věd
ním oborům, a to zejména historii (J. Šusta), 
archeologii (L. Niederle), výtvarnému umění 
(M. Jiránek) a muzikologii (Z. Nejedlý). Mimo 
okruh české vědy a kultury věnoval časopis 
pozornost česko-německým vztahům, domácí 
sociální problematice (včetně socialistického 
a ženského hnutí) a částečně i problematice 
Slovenska (zvláště událostem v Černové 
1907). V proporcionální šíři byla rovněž za
stoupena vědecká kritika domácích i zahranič
ních publikací a poznámková část glosující vý
znamná jubilea a ‘dobové události. Ačkoliv si 
časopis udržoval po celou dobu vydávání vy
sokou odbornou úroveň, byl po 4 ročnících 
pro bojkot německých knihkupců a pro domá
cí odpor proti slovu Tschechische (které mělo 
nahradit počeštěný a nedůsledný název) zasta
ven. Na propagační cíle ČR navázal o 20 let 
později (1931—38) dvouměsíčník Prager 
Rundschau, redigovaný K. Kroftou.

LITERATURA: L. Nezdařil in Česká poezie v ně
meckých překladech (1981).

Pš
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Čechoslav(l)
1820-1825

Týdeník určený širokým čtenářským kruhům; jako 
první z obrozenských periodik vydávaných v Če
chách má charakter literárního časopisu a soustře
ďuje většinu dobových českých básníků a prozaiků.

Podtitul: 1820 Časopis obsahu užitečného a krato
chvilného; 1821 Národní časopis k užitku a kratoch
víli; 1822 (titulní list:) Národní časopis pro ušlechtě
ní srdce a mysli, (jednotlivá čísla:)... pro obvesele
ní...; 1823 — 25 Národní časopis pro Čechy a Mora
vany. - Redaktoři: 1820-21 a 1823 od č. 12 V. R. 
Kramerius; 1822 a 1823 do č. 11 V. R. Kramerius a F. 
B. Tomsa; 1824 — 25 F. B. Tomsa. — Nakladatelé: 
1820, 1821 č. 36-104, 1822 a 1823 č. 1-26 V. R. 
Kramerius; 1821 č. 1-34 K. V. Enders; 1823 č. 
27 — 52 a 1824 — 25 J. F. Schönfeld. — Periodicita: 1. 
pol. 1820 čtrnáctideník, dále týdeník.

Vzniku Č. předcházela řada časově navazují
cích pokusů V. R. Krameriusa o vytvoření lite
rárního periodika: pravidelná beletristická 
rubrika v Cis. král, vlastenských novinách 
1815, dva svazky almanachu Zlatá kniha 
(1816—17) a krátkodobá redakce „národního 
časopisu“ Dobrozvěst (červenec—září 1819). 
Žádost z 12. 10.1819 o povolení vydávat Č. ja
ko samostatnou nepolitickou přílohu Krameri- 
usových cis. král, vlastenských novin zdůvod
nila jejich vydavatelka, vdova po M. V. Kra- 
meriusovi Jenovefa Krameriusová, potřebou 
nahradit nedostatek politických (vojenských) 
zpráv, a tak zvýšit čtenářskou přitažlivost 
svých novin. Formálně byl Č. přílohou těchto 
novin 1820—21 a přílohou jejich pokračování 
(Dopisovatel pro Čechy a Moravany) 
1822—25; fakticky bylo toto spojení vyjádře
no jen v prvních třech ročnících (společné 
předplatné, návaznost některých zpráv mezi 
novinami a Č., mimoto pouze v roč. 2 společné 
číslování: lichá čísla noviny, sudá Č.). V 1. po
loletí 1820 vycházel Č. jako čtrnáctideník, od 
1. 7. 1820 jednou týdně (1820—23 úterý, 
1824—25 sobota); od tohoto dne také mizí be
letrie ze stránek novin. Rozsah byl trvale 1 tis
kový arch (8 str.), formát 8°. Č. přestal vychá
zet po žalobě tiskaře Haase, že V. R. Krameri
us neprávem převedl na Schönfelda vydava
telské oprávnění Č.; místo něho vycházel od 
1826 u Schönfelda, opět za redakce F. B. Tom- 
sy, Poutník slovanský. (Nepodařilo se ověřit 

správnost údaje předmětové literatury, že ně
mecký časopis V. R. Krameriusa Erheiterun- 
gen fůr gebildete Leser z 1822, který s Č. ani 
s novinami obsahově nesouvisí, byl vydáván 
jako příloha Č.) — V návěští z března 1820 
jsou vyloženy záměry a program redakce pro 
noviny i Č., v jehož obsahu má pravidelně být: 
,,a) Pojednání o krásných uměních, b) Stará 
i nová literatura, c) Přídavky k učení mrave- 
snosti a vzdělajičnosti. d) O veřejných a domá
cích hrách, vyražení, veselostech, o divadle, 
módě, hejřivém nákladu, e) O způsobech 
a mravích všelijakých národů, f) Popsání zemí, 
g) Smíšeniny, totiž: vypracování básnířská, 
smyšlénky, povídky, zlomky historické, kra
tochvilná vypravování, frašky, anekdoty, smě
šní nápadové, šarády, pohádky (= hádanky), 
logogrify, homonymy, palindromové a těm po
dobní znamenití spisové.“ Každé číslo obvykle 
obsahuje úvodní báseň, uměleckou prózu (po
vídku, pověst), další báseň, beletristicko-nauč- 
nou nebo naučnou prózu (dějepis, zeměpis, ná- 
rodopis), anekdoty, slovní hádanky, rébusy, 
kulturněhistorické a literární drobnosti (v ru
brikách Notice, Vědomosti—Dopisové, Litera
tura — Smíšeniny—Dopisové); výjimku tvoří 
8 čísel 1823 (1 — 7,10) s rubrikami: Předmětové 
z rozličného umění; Předmětové k povyražení 
a chvíle ukrácení; Literatura, vědomosti, dopi
sové. K Č. jsou přikládány samostatné obrazo
vé přílohy, většinou jako ilustrace k textu; nej- 
častěji to jsou obrazy měst a významných sta
veb, ale i jiné, např. zobrazení lokomotivy. 2 x 
je přiložena hudební příloha. V roč. 1 jsou pří
lohy 1 x za 14 dní, v dalších ročnících 6x až 
12 x ročně. Čísla roč. 4 jsou uváděna motem 
(verš nebo častěji prozaický citát), převážně 
bez udání autora. Z počátku roku bývá každý 
ročník obsahově pestřejší, pak směřuje k mo
notematičnosti, převažuje próza, kulturněhi
storické a literární drobnosti mizí a jednotlivá 
čísla se leckdy stávají záležitostí jednoho au
tora.

Po vídeňských Prvotinách pěkných umění 
(1813—17) je Č. prvním českým časopisem vy
dávaným v Čechách, v němž se výrazně uplat
ňuje beletrie včetně umělecky náročnější poe
zie; přitom je časopisem určeným pro široké 
čtenářské kruhy. Dokázal soustředit většinu 
v té době tvořících autorů (Jungmannova His
torie uvádí celkový počet 138 přispěvatelů) 
a v tom je také jeho hlavní význam pro českou 
literaturu; vlastní literárně umělecký profil si
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nevytvořil a nikdy o něj neusiloval. Mezi při
spěvateli básnických příspěvků se vyskytují 
jak puchmajerovci a pozdní stoupenci puch- 
majerovského pojetí literatury (F. B. Štěpnič- 
ka), tak J. Jungmann a jeho okruh (A. Marek, 
F. Šír, F. Vetešník), jak V. K. Klicpera a spiso
vatelé z družiny Zieglerovy (J. M. Král, J. M. 
Ludvík, M. S. Patrčka, manželé Rettigovi), tak 
skupina mladších spisovatelů včetně F. L. Če- 
lakovského (J. K. Chmelenský, J. V. Kamarýt, 
J. J. Marek, F. J. Vacek Kamenický). Své prvo
tiny v Č. otiskli např. S. K. Macháček a K. Vi- 
nařický, poprvé zde česky publikoval K. S. 
Šnajdr. Generačnímu a skupinovému zastou
pení odpovídá i široké tematické, žánrové 
a tvarové rozpětí básnických příspěvků, které 
vcelku podávají obraz situace v soudobé české 
poezii. Převažuje milostná lyrika (anakreont- 
ská, sentimentální, písňová a ohlasová), ojedi
něle se objevuje poezie duchovní, větší básně 
epické výjimečně (časoměrná skladba o 5 zpě
vech Ivan od F. A. Rokose, 1823), častěji bala
dy a romance, ponejvíce překládané z němči
ny (J. W. Goethe, F. Schiller, G. A. Bůrger), 
pozoruhodná je původní balada V. K. Klicpe- 
ry Krkonošská kleč (1824). Četné jsou básně 
příležitostné, verše gratulační k jubileím členů 
císařské rodiny, jednotlivým českým vlasten
cům, žalozpěvy při úmrtí. Z poezie humoristic
ké a satirické jsou nejčastější drobné žertovné 
a epigramatické básně na jména, povolání, 
vlastnosti a nectnosti (J. M. Král, M. S. Patrč
ka). F. L. Čelakovský přispěl překlady slovan
ských lidových písní, J. Kollár původními zněl
kami, V. A. Pohan reflexívními Starověkými 
zpěvomluvami, J. Kocian překlady z Goetha, 
Schillera a Petrarky, F. Šír časoměrnými bá
sněmi, hlavně překlady z antické poezie. S bá
sněmi souvisí i některé slovní hádanky (logo- 
grify, homonyma, šarády, palindromy) psané 
časoměrně v antických metrech. V próze je 
položen důraz na zábavný a didaktický cha
rakter. Převažují historické prózy, rytířské po
vídky situované do českého prostředí, senti
mentální povídky (F. B. Tomsa, původní práce 
a překlady z Claurena), z folklórních žánrů se 
objevuje místní pověst, nejčastěji etiologická. 
F. B. Tomsa a V. R. Kramerius publikují i roz
sáhlejší prózy na pokračování (V. R. Krameri
us: Mořský loupežník, 1821 4- Opatovický po
klad, 1823; F. B. Tomsa: Babička, 1823 + Sta
rý meč, 1825); některé vyšly pak i knižně. Di
daktický ráz se projevuje zejména v drobných 

prozaických útvarech — v bajkách, exem- 
plech, podobenstvích, četných aforismech, 
sbírkách citátů a výroků, anekdotách. Cestopis 
se vyskytuje ojediněle, např. od J. M. Ludvíka 
Myslimír po horách Krkonošských putující 
(1824); je to první český obšírnější cestopis 
z domácího prostředí, psaný po vzoru Poláko
vy Cesty do Itálie. Z prózy věcné je nejpočet
něji zastoupen dějepis a zeměpis. Prózou děje
pisnou přispívali hlavně J. M. Král (drobné 
články, Krátký přehled památných událostí od 
léta 1770 do léta 1821; C. 1822) a V. Šohaj, kte
rý se zaměřuje nejvíce na antické reálie, na 
pokračování zaznamenává „rozmanitosti 
z historie, geografie a statistiky“, „průpovědi 
a důvtipné nápady“, „myšlenky a pravdy“; po
dobně přispívají i F. Kočí, F. V. Novotný, F. Ja- 
bulka. Zeměpisu se věnovali V. R. Kramerius 
(Vypsání krajů v Čechách. Kraj Litoměřický 
a Královéhradecko, 1820), F. V. Hek (Staroby
lé památky, 1821) a J. M. Král (Popsání Rusie, 
1821). S beletristickým obsahem Č. souvisí ne
soustavně realizovaná snaha vyrovnávat se 
s aktualitami české literatury a kultury; 
i v těchto referátech a pojednáních se odráží 
programová nevyhraněnost Č. a redakční tole
rantnost. V statích hlavně rezonují dobové 
spory pravopisné a prozodické (F. B. Štěpnič- 
ka, F. Jabulka: Posouzení romance Militka 
a Ctiboj od F. B. Tomsy, 1820); v polemice 
s vydavatelem Českých národních písní (1825) 
J. Rittersberkem požaduje J. V. Kamarýt výběr 
z folklórního materiálu a formuluje romantic
ký estetický názor na lidovou píseň. Na pokra
čování otiskuje v Č. 1824 F. L. Čelakovský ne
dokončenou satiru na nedostatky soudobé čes
ké literatury krásné i naukové Literatura krko
nošská. Recenze nových českých knih (bele
trie, literatura věcná i náboženská) jsou pře
vážně dílem redaktorů, v roč. 1 a 2 je píše pou
ze V. R. Kramerius; většinou to jsou jen krátké 
popisné zprávy. V roč. 5 a 6 jsou četné referá
ty o pražských českých divadelních představe
ních, hlavně od J. K. Chmelenského, který v Č. 
začínal svou dráhu divadelního kritika (1824), 
F. B. Štěpničky a S. K. Macháčka, který referu
je zejména o hudebním divadle a hudebních 
akademiích. — Původní poezie: F. Babánek, F. 
S. Baťka, D. Bořetinský, Brajr, J. D. Cinnek, F. 
L. Čelakovský (i pod pseud: Žofie Jandová 
a pod šifrou ***), A. Dolinský, J. Doucha, F. 
Dřevěnný, A. Fáhnrich, K. Féjérpataky, F. X, 
Feltel, J. V. Filípek, J. Herzog, J. Hollman, V.
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ČechoslavHolubář, K. Horský, V. F. Hřib, J. Chrněla, J. K. Chmelenský, F. Jelínek, I. V. Jilý, J. V. Kamarýt (i pod pseud. Jan Maličký), F. J. Vacek Kamenický, J. P. Kaun, V. K. Klicpera, J. Kocian, F. Kočí, J. Kollár, J. M. Kopecký, J. P. Koubek, J.M. Král, V. R. Kramerius, J. Kratina, J. Libo- mírský, J. M. Ludvík, S. K. Macháček, J. Malý, A. Marek, J. J. Marek (i pod .pseud. Jan z Hvězdy), Marie Antonie (vl. jm. J. Pedálová), J. B. Matějka, F. Náhlovský, V. Nejedlý, F. V. Novotný, F. L. Nový, J. D. Paďour, M. S. Patrč- ka, V. A. Pohan, V. F. Procházka, J. A. Prox, J. A. S. Rettig, M. D. Rettigová, F. A. Rokos, J. V. Sedláček, V. Stach, E. Stehlík z Čeňkova, M. J. Sychra, J. Vondra, A. V. Žítek. — Přeložená po
ezie: Anakreón, K. Brodziňski, G. A. Biirger, G. G. Byron, G. V. Catullus, G. R. Děržavin, I. I. Dmitrijev, J. W. Goethe, J. G. Herder, A. z Ho- henlohe, Horatius, N. M. Karamzin, Kastella (Michal Kastelič?), K. T. Körner, M. Luther, F. Petrarca, F. Schiller, W. Scott, Tibullus, L. Uhland. — Překladatelé poezie: F. L. Čelakov- ský, J. K. Chmelenský, I. V. Jilý, J. Jungmann, J. Kocian, F. Kočí, J. M. Král, S. K. Macháček, J.J. Marek (i pod pseud. Jan z Hvězdy), J. E. Pur- kyně, F. Šír, J. V. Štěpán, F. B. Štěpnička, F. B. Tomsa. — Umělecká próza původní: J. Adámek, V. J. A. Bauer, V. Beránek, L. E. Bružek, A. Dolinský, F. Dřevěnný, K. Fejérpataky, J. J. Frik, F. V. Hek, Soliman z Hénigsberku, J. Herzog, A. V. Hnojek, J. Horký, J. K. Chmelenský, F. Jabulka, J. V. Jirsík, Marcián Hromotluk Kanárovič (= F. L. Čelakovský), F. C. J.N. Karas, J. P. Kaun, J. Kocian, J. P. Koubek, M. V. Kramerius, V. R. Kramerius, J. M. Král, J. Libomírský, J. Lidický, A. Liška, J. M. Ludvík, J. Macan, S. K. Macháček, J. J. Marek (i pod pseud. Jan z Hvězdy), R. Mirošovský, B. Nadji- zerský, F. Náhlovský, A. Nekvasil, A. Novák, F. V. Novotný, M. S. Patrčka, V. M. Pěšina, J. V. Plánek, V. A. Pohan, J. Posselt, J. Prášek, J.A. Prox, M. D. Rettigová, J. Rittersberk, F. A. Rokos, I. J. Schiesler, J. P. Sušický, M. Svoboda, M. J. Sychra, K. Šádek, F. Šír, V. Šohaj, F.B. Štěpnička, A. A. Švihlík, F. B. Tomsa, N. Vaněk, F. Vetešník, F. B. Veverka, K. Vinařický, J. V. Vlasák, F. Vlček, Žatecký. — Věcná próza: V. Beránek, L. E. Bružek, F. Dřevěnný, F. V. Hek, Soliman z Hénigsberku, J. Herzog, A. V. Hnojek, F. Jabulka, A. Jelen, J. V. Jirsík, F. Kašpárek, J. P. Kaun, F. Kočí, V. R. Kramerius, J. M. Král, V. Libický, J. M. Ludvík, J. Macan, S.K. Macháček, M. S. Patrčka, V. M. Pěšina, J. 

Rittersberk, M. J. Sychra, F. Šír, V. Šohaj, J. N. Štěpánek, F. B. Štěpnička, F. B. Tomsa, N. Vaněk, F. B. Veverka, L. F. Viršing, J. Zeitham- mer, J. L. Ziegler, J. V. Zimmermann, A. V. Žítek. — Přeložená próza, krásná a věcná: Adrian, Clauren, J. N. Campe, Curtius Rufus, C. B. Dietrich, K. E. Ebert, Fredro, F. de la Motte Fouqué, J. Hammer, J. G. Herder, D. Hume, A. F. Kotzebue, K. T. Körner, I. I. Lepechin, J. F. Marmontel, D. Michal, J. Muller, Rochow, W. Shakespeare, K. F. van der Velde. — Překla
datelé prózy: V. Beránek, F. L. Čelakovský, H. Hájek, J. Herzog, A. V. Hnojek, J. V. Jirsík, J. P. Kaun, J. Kocian, F. Kočí, J. M. Král, V. R. Kramerius, J. M. Ludvík, J. E. Purkyně, F. A. Rokos, F. Šír, F. B. Tomsa, F. D. Trnka, J. H. Valenta. — Šarády a hádanky: J. Dlask (= F. L. Čelakovský), F. Dřevěnný, A. Fáhnrich (pseud. A. Praporecký), J. M. Král, J. M. Ludvík, J. J. Marek, M. S. Patrčka, F. A. Rokos, F. Šír, V. Šohaj, F. B. Tomsa, A. V. Žítek. — Zprávy 
o knihách: F. Jabulka, J. V. Kamarýt, V. R. Kramerius, J. Palkovič, J. L. Ziegler. — Zprávy 
o divadelních představeních: J. K. Chmelenský, V. R. Kramerius, S. K. Macháček, F. B. Štěpnička.LITERATURA: J. Jakubec: České časopisy 4, sb. Literatura česká devatenáctého století 1 (2. vyd., 1911).

Ib

Čechoslav (2)1830-1831Beletristický a naučný časopis sborníkového charakteru, sdružující mladé, polonofilsky orientované autory, především básníky sentimentalistické a ohlasové poezie; pokračoval 1832—33 formou almanachů (Čech, Sámo, Krok).
Podtitul: Všeobecný zábavník. — Redaktoři:]. Franta Šumavský, J. J. Langer, J. S. Tomíček. — Naklada
tel: J. H. Pospíšil, Praha a Hradec Králové. — Perio
dicita: 1830—31, 8 sv. vydaných v nepravidelných intervalech.
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Název replikující titul časopisu V. R. Krame- 
riusa byl volen asi pro popularitu tohoto star
šího časopisu, pro jeho převážně beletristický 
charakter a náročnější čtenářské určení; to je 
v Č. i formálně vyjádřeno tím, že básnické pří
spěvky jsou tištěny latinkou, tehdy pro lidové 
čtenáře neobvyklou. Vzniku Č. předcházelo 
koncem 20. let několik pokusů mladých autorů 
o almanach, které byly inspirovány J. J. Lang
rem a J. V. Pelikánem. Langer jako nej výraz
nější umělecký zjev byl také hlavně v počát
cích Č. vůdčí osobností časopisu; v dobové ko
respondenci i ve zprávách v tisku bývá jediný 
jmenován jako redaktor (složení redakce je 
v Č. uvedeno až na konci posledního svazku). 
Počínaje sv. 6 přestal Langer v Č. publikovat 
(po tom, co byl vyšetřován pro báseň České 
lesy, otištěnou v sv. 5, na jejíž jinotajný smysl
— sympatie s polským povstáním proti Rusku
— upozornil při překladu této básně lipský ča
sopis Der Komet, redigovaný C. G. Herlossoh- 
nem), na sv. 7 a 8 neměl redakční účast. Ano
nymně se na redakci sv. 4 podílel J. V. Pelikán. 
Dobu vydání jednotlivých svazků nelze přesně 
určit. Programové redakční oznámení na obál
ce sv. 1 je datováno 15. 7.1830, sv. 4 byl cenzu
rou schválen 6. 10. 1830, sv. 5 vyšel v 2. pol. 
března 1831; sv. 1 a 2 mají vročení 1830, sv. 
3 a 4 na obálce 1831, na titulní str. 1830, sv. 
5—8 1831. Svazky jsou kromě posledního 
označeny pořadovým číslem jen na obálce, ni
koli na titulní str., každý svazek o velikosti 
8° je samostatně stránkován, obsahuje cca 64 
str.; sumární obsah chybí, některé svazky uvá
dějí obsah na obálce (bez dešifrování autor
ských pseudonymů a značek); sv. 2 je ukončen 
slovníčkem cizích a méně běžných českých 
slov („Vysvětlení některých slov“). Vnější 
úpravou i postupem vydávání mají jednotlivé 
svazky Č. charakter almanachů; pouze úvodní 
svazek obsahuje dedikaci, a to „ušlechtilé dív
ce Antonii Štěpánkové“ (dcera dramatika J. N. 
Štěpánka). Závěrečná zpráva o ukončení Č. 
oznamuje, že redakce hodlá co nejdříve čtená
řům „zase něco podobného podati“. Tímto po
kračováním byly almanachy Čech, Sámo (oba 
1’832) a Krok (1833), vesměs s podtitulem Zá
bavní a poučující spis, vydávané opět J. H. Po
spíšilem v Praze a v Hradci Král. Od něho prý 
pochází pojmenování almanachů podle čes
kých mytických panovníků, řada měla dojít až 
k Hostivítovi. Návaznost almanachů na Č. je 
vyjádřena formátem, rozsahem (o 10—20 str. 

větším) i tím, že na přítisku prvního almanachu 
Čech je otištěn v Č. oznamovaný seznam od
běratelů Č. Redaktory všech 3 almanachů jsou 
pouze Franta a Tomíček. Langer jednal ještě 
1833—34 s Pospíšilem, že bude sám redigovat 
obnovený Č. (pod názvem Slovan), a měl již 
pro toto neuskutečněné pokračování shro
mážděny příspěvky.

Za hlavní obsah časopisu označuje redakční 
prohlášení (s narážkou na podtitul) „všeobec
nou zábavu“; podle dobového významu se po
jmem „zábavná literatura“ rozuměla nenaučná, 
v nejširším smyslu slova beletristická slovesná 
tvorba se světským (nikoli náboženským) ob
sahem. Jako úkol časopisu je zvlášť zdůrazně
no „vzbuzování a rozplameňování lásky po
spolité mezi Slovany a k milé vlasti“. Co do 
přispěvatelů i množství příspěvků je Č. literár
ním orgánem především mladší generace a za
čínajících autorů. Sami redaktoři, hodnotíce sv. 
5 jako nejzdařilejší realizaci zamýšlené podo
by časopisu, spatřovali v tomto svazku také 
programové vyjádření mladých spisovatelů 
(Langer v dopise Frantovi z 4. 4. 1831 se obá
vá, aby se F. Palacký pro to na ně nehoršil). 
Explicitní vyslovení programu však sv. 5 neob
sahuje. Pokud jde o společenské zaměření Č., 
je tu možno za nepřímé vyjádření programu 
považovat hlavně zmíněnou (úvodní) Langro
vu báseň České lesy, dále několik básnických 
vlasteneckých výzev, diskusní příspěvky o ak
tuálních národních záležitostech ve vztahu Če
chů a Moravanů a obdivné projevy o repre
zentantech slovanské ideje J. Dobrovském a J. 
Kollárovi. Jako nepřímé a proti starší generaci 
zaměřené vyjádření programu literárního lze 
číst především satirickou prózu o převažují
cích překladech v dosavadní nové české litera
tuře; pro literární program Č. příznačná je 
v sv. 5 asi také žánrová i formální pestrost 
a početnost původních básnických příspěvků 
a překlad Puškinovy povídky Cikáni. — V cel
ku Č. se původní tvorba prezentuje hlavně bá
sněmi, pro něž je charakteristická citovost ve 
vztazích osobních i sociálních, střídání vážné
ho a humorně rozmarného tónu i životního 
postoje a slovanství či národnost jak v temati
ce, tak ve vnější formě (lyrické písňové sklad
by ve stylu folklórní poezie, desaterac v epic- 
kých básních); jako součást poetických pří
spěvků jsou v několika svazcích otištěny také 
zápisy českých národních písní. Převažuje ly
rická poezie, v ní dominují milostné a vlaste-
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necké skladby, zastoupeny jsou i básně přírod
ní, subjektivně reflexívní, elegické, příležitost
né a klasicistický žánr básnické hádanky; ve 
formě se uplatňuje také dobově oblíbený so
net Četná je tvorba epigramatická („nápisy“), 
a to charakteru jak didaktického a gnómické- 
ho, tak humorného, zřídka satirického (ve 
všech typech také s národně společenskou te
matikou), leckdy ve formě přízvučného elegic- 
kého disticha. Méně početná je drobná epika 
(balada, romance, selanka, pověst, hrdinský 
zpěv), hlavně s látkami z mytologie a z české 
i slovanské historie. Vedle redaktorů se poč
tem příspěvků nejvíce uplatňují K. B. Štorch 
(především epigramy) a v posledních svazcích 
F. J. Vacek Kamenický (na 20 básní). Básnické 
překlady jsou ojedinělé, překládána je pouze 
lyrika, žánrově zhruba odpovídající skladbě 
původních příspěvků. Rozměrnější povídková 
próza je (s výjimkou jedné, snad původní, 
mravoučné povídky od F- K-) překladová, po
nejvíce ze soudobých polských a ruských au
torů. Převládá v ní umělecky náročnější senti
mentální povídka s látkou historickou (též 
s tématem lásky k vlasti) i současnou, vývojo
vě progresivní typ představují povídky, 
v nichž se prozaické podání prolíná s básněmi. 
Původní krásná próza jsou drobné skladby, 
hlavně anekdotické příběhy („povídky“) s lát
kami z domácí a slovanské minulosti; proti 
starším pracím tohoto žánru kladou větší dů
raz na slovesné provedení, schopné zobecňují
cí výpovědi (např. o národním charakteru); ně
kolik drobných próz má satirický charakter, 
osamocená je Langrova báseň v próze. Nauč
né články a zprávy zpřítomňují slovanský 
(zvláště polský) svět minulý i přítomný (články 
o T. Košciuszkovi, glosa o A. Mickiewiczovi 
jako o předním básníkovi současné světové li
teratury, proroctví Vernyhorovo, překlady 
z Karamzinových Dějin ruského státu, článek 
o S. S. Milutinovicovi aj.). Stati o české historii 
a významných osobnostech (též bratři Vever
kové), statistické přehledy a referáty o proje
vech národního života mají většinou aktuali
zační, národně obranné a uvědomovací zamě
ření, jež někdy proniká také do statí přírodo
pisných. Zvláštní pozornost věnuje Č. Moravě; 
Šemberův článek o národnostních poměrech 
moravských a Langrova replika na něj, opo
nující moravskému separatismu, měly odezvu 
i v ČČM (1831, s. 232, F. Palacký). Literární 
kritiku Č. nepěstoval, literárních zpráv je jen 

několik, ačkoli je Langer chtěl mít v časopise 
trvale zastoupeny. — Autoři původní poezie: J. 
F. Činoveský, K. J. Erben, J. Franta Šumavský, 
V. Hanka (šifra -n-), M. P. Havelka, J. P. Kou
bek, Š. Krunek, J. J. Langer (i pod pseud. Ko- 
přivarius), J. M. Ludvík (pseud. Myslimír), J. 
Malý, F. Plaček, V. Ráb, H. Riedel, V. Sládeček, 
A. Srb, A. V. Šembera, K. B. Štorch (i pod 
pseud. Boleslav Klatovský), J. Šweiner, J. S. 
Tomíček, F. J. Vacek Kamenický. — Autoři 
přeložené poezie: J. G. Herder, N. M. Karam- 
zin, A. Rósciszewski (též 1 báseň v orig.), Šo- 
lajský (?); K. (Karamzin?), P. (?), stará čínská 
poezie. — Překladatelé poezie: K. B. Štorch 
(pseud. Št. Klatovský), J. S. Tomíček. — Autoři 
původní prózy: Bělecký, J. Franta Šumavský,
M. P. Havelka, J. J. Langer (snad i pod pseud. 
Petr Pavel), J. V. Sommer, A. V. Šembera, J. S. 
Tomíček (též šifra -r, -k, snad i F- K-). — Auto
ři přeložené prózy krásné a naučné: F. V. Bul- 
garin, S. L. Jaszowski, N. M. Karamzin, A. S. 
Puškin, Xenofón; někdy jen odkaz na jazyk, 
z něhož překládáno („z polského“). — Překla
datelé prózy: J. Franta Šumavský, J. J. Langer, 
J. Novotný, J. S. Tomíček. — Autoři naučných 
článků, úvah a zpráv: K. Amerling, J. Franta 
Šumavský (šifra V. Fr.), V. Hanka (šifra -n-), J. 
J. Langer (snad i pod pseud. Petr Pavel), J. V. 
Pelikán, J. H. Pospíšil, Fr. S... c (Srnec?), A. V. 
Šembera, K. B. Štorch (pseud. Boleslav Kla
tovský), J. S. Tomíček, J. Urban ze Švabenova,
N. Vaněk, N. Veleňovský.

Almanachy Čech, Sámo a Krok se od Č. liší 
mnohem menším okruhem přispěvatelů a po
čtem básnických příspěvků; hlavní obsahovou 
položkou jsou tu umělecké prózy (překlady 
z polštiny a ruštiny) a původní naučné stati 
(historie, biologie, psychologie). V každém 
alm. se stereotypně k jeho titulu vztahuje fron- 
tispiční rytina od J. Mrňáka a téma úvodní 
epické básně i následujícího historického po
jednání. Obsahově nejpestřejší je alm. Krok, 
tam jsou také otištěny literárně zpracované 
pohádky a pověsti, přeložené z polštiny a ruš
tiny (které představují hlavní přínos almana
chů z literárně vývojového hlediska), a Má
chovy Pomněnky zasázavské. — Autoři pů
vodní poezie: F. J. Černohouz (S), J. Franta Šu
mavský (K), F. V. Jáchym (K), J. V. Kamarýt 
(K), K. H. Mácha (K), K. B. Štorch (pseud. Bo
leslav Klatovský; Č, S), J. S. Tomíček (Č, S). 
Autoři původních próz: K. D. (?), P. O. (?), kaž
dý po jedné historické anekdotě. Autoři přelo-
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zených próz: F. V. Bulgarin, K. (Karamzin?); 
ostatní překlady uvedeny jen jménem časopisu 
nebo jazyka, z něhož překládáno. Překladatelé 
prózy: J. Franta Šumavský, J. Šolc, K. B. 
Štorch. Autoři naučných příspěvků: K. Amer- 
ling, J. Franta Šumavský, F. M. Pelcl (přetisk 
z Kroniky), K. B. Štorch (pseud. Boleslav Kla
tovský).

BIBLIOGRAFIE: J. Jedlička: Soupis tisků J. H. Po
spíšila (Hradec Král. 1970). ■ LITERATURA: K. Vi- 
nařický: Literatura česká (ref. Čech a Sámo), ČČM 
1832; J. K. Tyl: ref. Krok, Jindy a nyní 1833, 2. polo
letí, s. 135 → O umění (1951); J. Hanuš in Josef Jaro
slav Langer, sb. Literatura česká devatenáctého sto
letí 2 (1903, zčásti přeprac. vyd. 1917); M. Hýsek: J. J. 
Langer a Morava, MS1R 1906/07; J. Pešek: J. Langer 
v letech 1830—34, Osvěta 1918; K. Krejčí: „České 
lesy“ ve světle úředních dokumentů, LF 1930.

Jé

Růžena Čechová
* 7. 10. 1861 Vrané (Vraný) u Slaného
† 5. 7. 1921 Trója (Praha-Troja)

Prozaička a básnířka, autorka knih pro mládež i do
spělé; povídkami z měšťanského i vesnického pro
středí souvisí s vlnou pokleslého impresionismu 
a měšťácké tzv. salonní literatury.

Nejmladší sestra Svatopluka Č.; její otec, hos
podářský správce, často měnil místa svého pů
sobení a s ním se stěhovala i rodina. Obecnou 
školu vychodila Č. ve Vraném, 1873 rok pobý
vala s matkou a sourozenci v Praze, 1874 žila 
s rodinou v Nejdku u Karlových Varů, 1875 ve 
vesnici Rosinja v Chorvatsku a ve Ferdinands- 
hofu v Uhrách. 1876 rodina přesídlila do Pra
hy, kde Č. 1877 začala studovat na učitelském 
ústavě; od 1881 působila jako literní učitelka 
ve Vršovicích a na Vinohradech. 1889 s bra
trem Svatoplukem a sestrou Zdeňkou podni
kla cestu do Francie a do švýcarských Alp. Na 
začátku 20. století odešla do výslužby a začala 
se věnovat literatuře. Závěr života trávila ve 
vile Havránka v Tróji, kterou se sestrou Zdeň
kou odkázaly Svatoboru jako útulek spisova

telů a muzeum bratra Svatopluka, který vilu 
dříve obýval.

Těžiště díla R. Č. spočívá v povídkách 
a prózách pro mládež, kde i přes převažující 
a pro tuto literaturu dobově příznačný peda
gogický zřetel vytvořila několik jímavých dět
ských portrétů, sociálních obrázků ze života 
chudiny i náladových kreseb. Pokusila se také 
promítnout představy z pohádek do reálného 
života (Děti chudého krále), a tak přispět 
k utváření mýtu o poctivosti, skromnosti 
a pracovitosti, o vlastnostech, jež i chudé při
vedou ke štěstí (V zahradě mládí, Úsměvy). 
N prózách pro dospělé Č. usilovala zachytit 
hlavně vnitřní citový život žen, naplněný i ne
naplněný, tragický i šťastný, vždy však falešně 
estetizovaný ve snaze zobrazit nevšední duši 
a stylizovaný v naivně romantickou fabuli.
V úsilí o impresionistickou náladovost napo
dobovala Č. sloh R. Svobodové, deformovala 
však přitom jazyk, hlavně slovní vazby.
V obrázcích ze života chudých k tomu ještě 
přistupovaly sentimentální soucit a dobročin
ný humanismus. Jen málokdy, nejčastěji v pří
bězích z vesnice, se Č. podařilo zachytit kus 
přirozeného života s jeho reálnými konflikty.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1905—21); Cesta 
(1920); Dětský koutek (od 1905); Dětský máj (od 
1904); Květy (od 1903); Máj (od 1904); Malý čtenář 
(od 1903); Mladý Slovan (od 1905); Nár. listy (od 
1906); Novinky mládeže; Osvěta (od 1905); Světo
zor (od 1905); Topičův sborník (od 1917; novela 
Před bouří); Vesna (od 1905); Zlatá Praha (od 1905); 
Zvon (od 1903); Ženské listy (od 1912). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Děti chudého krále (P pro ml., 1906); V za
hradě mládí (PP pro ml., 1907); V paprscích touhy 
(PP 1907); Vlnami života (PP 1909); Úsměvy (PP b. 
d., 1911); Jejich ikony (PP 1919). ■

LITERATURA: ■ ref. V paprscích touhy: O. 
Theer, Lumír 1906/07, s. 334; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1907; Ds (J. D. Konrád), Máj 1906/07; J. Karásek: 
Pseudoestetismus, Moderní revue 1906/07, sv. 19 ■; 
F. Strejček in Svatopluk Čech (1908); ■ ref. Vlnami 
života: K. Sezima, Lumír 1909/10; A. Procházka, 
Moderní revue 1909/10, sv. 12 ■; V. Nešpor: ref. 
Před bouří, NŘ 1919; ■ ref. Jejich ikony: -vk-, Kmen 
1920; -btk- (V. Brtník), Zvon 1919/20 ■.
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Josef Čejka
* 7. 3. 1812 Rokycany
† 25. 12. 1862 Praha

Povoláním lékař, v své době přední překladatel 
umělecké literatury. Hudební a literární teoretik 
a kritik, tvůrce české lékařské a hudební terminolo
gie, básník, prozaik, publicista a kulturně osvětový 
pracovník.

Psal se též Jan Josef Č., Josef Rodomil (nebo 
Rodislav) Č. nebo Jan Č. Syn učitele a regens- 
choriho, předčasně zemřelého na tuberkulózu. 
První vzdělání (i v hudbě) dostal od otce. 
Gymnázium a filozofii vystudoval v Plzni (zde 
navštěvoval přednášky J. V. Sedláčka o české 
řeči a literatuře, napsal první — nedochované 
— básně). S matkou se 1831 přestěhoval do 
Prahy studovat medicínu (promoce 1837). Byl 
od 1838 sekundářem ve všeobecné nemocnici, 
1843 epidemijním lékařem pražské trestnice. 
Ve studiích pokračoval ve Vídni u prof. J. Ško
dy, K. Rokitanského (podzim 1841 až jaro 
1842) a F. Hebry (1846). Koncem 1846 byla 
v Praze přijata jeho habilitace z dermatologie, 
přednášky zahájil počátkem 1848, po přeruše
ní (revoluce) se stal ordinujícím lékařem a do
centem na oddělení plicních chorob, 1851 mi
mořádným profesorem, vedl substitučně různá 
oddělení pražské všeobecné nemocnice, 1860 
se stal primářem jejího venerologického 
a dermatologického oddělení. Po tři školní ro
ky (1858—61) byl děkanem doktorského kole
gia lékařské fakulty. 1848 byl zvolen do praž
ského Národního výboru, byl členem Slovan
ského sjezdu, zvolen za poslance českého 
a říšského sněmu, na kroměřížském zasedání 
v prosinci 1848 na svou funkci rezignoval. Za 
Bachovy éry byl v seznamu politicky kompro
mitovaných osob, byl postihován i existenčně, 
od počátku 50. let se stranil veřejného života. 
Měl tuberkulózu, zůstal neženat, žil s matkou, 
po její smrti (1859) odkázal peníze ušetřené na 
její zaopatření podpůrnému fondu pro sirotky 
a vdovy po lékařích, jehož byl spoluzakladate
lem. Po šest let o prázdninách cestoval po 
Evropě (Francie, Itálie, Švýcarsko, Německo). 
Byl všestranně vzdělaný, měl rozhled po svě
tových literaturách a umění, tvorbou a činností 
zasahoval do několika kulturních oblastí. Vě
noval se osvětové práci, pomáhal založit spo
lek pro zřizování venkovských knihoven, jako 

publicista podporoval zřizování řemeslnic
kých škol, zasazoval se o vydávání hodnotné 
literatury pro lid, zvláště se zabýval sociální 
a kulturní problematikou městského lidu. Byl 
propagátorem ilyrismu (politického a kulturní
ho sjednocení jižních Slovanů), stavěl se proti 
„slovanské odluce“ (polemika s M. J. Hurba- 
nem v České včele a Květech), byl proti raso
vé diskriminaci a pro sžití židovského živlu 
s českým národem. Konal medicínské před
nášky pro mladé ženy seskupené kolem B. 
Rajské. Od 1841 byl lékařem B. Němcové, 
později rádcem jejích literárních počátků, za
sloužil se o její intelektuální rozvoj. (Tradova
ná zpráva, pocházející z údajů K. Světlé, že 
byl průvodcem G. Sandové za jejího pobytu 
v Praze, není pravdivá.) Jazykovědné znalosti 
uplatnil při zpracování české terminologie lé
kařské (publikováno v příloze ČČM a v Živě) 
a hudební (publikováno v ČČM), spolupraco
val na slovníku J. Franty Šumavského a s K. F. 
Píčem na přípravě českého kancionálu; byl za
stáncem modernizace českého pravopisu. 
Zpracoval hudebně teoretická a didaktická dí
la (zčásti zůstala nevydána).

Jeho literární význam spočívá především 
v překladech poezie a dramat. V 50. letech 
přeložil 10 dramat Shakespearových, a vý
znamně se tím podílel na matičním vydání 
Dramatických děl W. S. Z jeho 25 a Nebeské
ho 24 překladů španělských romancí vznikla 
společná sbírka Kytice ze španělských roman
cí; dílo souzní s novým zájmem májovců o li
dovou tvorbu i neslovanských národů. Překlad 
je pořízen z romancového sborníku F. J. Wol
fa a autoři se při výběru zaměřili na romance 
staré a původní, ve vlastním slova smyslu lido
vé. Kytice patří k nejvýznamnějším dobovým 
uměleckým výsledkům českého překladatel- 
ství. Č. mimoto překládal poezii, prózu i kritic
ká pojednání z literatury německé (J. W. Goe- 
the, W. Hauff, N. Lenau) i z tvorby pražských 
Němců (F. Bach), francouzské (L. Gozlan, J. 
Janin, A. de Lamartine, E. Sue), anglické (G. G. 
Byron, H. W. Longfellow, H. K. White) a z lite
ratur jihoslovanských. Publikoval původní 
poezii (báseň Tři věnce) a prózu, jako kritik od 
40. let sledoval tvorbu hudební a literární, in
formoval o novinkách evropského umění, za
býval se teoreticky lidovou poezií. Pro Literár
ní přílohu ku Věnci, kterou anonymně redigo
val, připravoval pestrou směs zpravodajství 
z uměleckého a kulturního světa, zvanou Feui-
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lleton (první užití tohoto termínu v české pub- 
listice).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Rodislav, Vlastislav; Č., 
Dr. Č, Dr. J. Č., Dr. J. R. Č., -a. I PŘÍSPĚVKY in: 
ČČM (1847—57); Časopis lékařů českých (1862); 
Čes. včela (od 1838); Květy (od 1838); Lit příloha ku 
Věnci (1843—44); Lumír (od 1852); Ost und West 
(od 1840); Prager Vierteljahrschrift fůr praktische 
Heilkunde (od 1844); Poutník (1847—48); Vlastimil 
(od 1841); Živa (od 1853). ■ KNIŽNĚ. Překlady: 
Stvoření světa, oratorium od Haydena (1849); W. 
Shakespeare: Cymbelín (1856) 4- Antonius a Kleo
patra (1858) 4- Král Jindřich V. (1858) 4- Romeo 
a Julie (1861); — posmrtně: W. Shakespeare: Veta 
za vetu (1863) 4- Komedie plná omylů (1864) 4- Po
hádka zimního večera (1869) 4- Timon Athénský 
(1869) + Král Jindřich VIII. (1870) 4- Titus Andro- 
nikus (1870); Kytice ze španělských romancí (1864, 
s V. B. Nebeským, nové vyd. 1957, rozšiř, o překl. J. 
Vrchlického, usp. V. Černý). — Ostatní práce: Janko 
Draškovič: Starší dějepis a nejnovější literární ob
nova národu ilyrského (volný překlad, 1845); J. N. 
Škroup: Teoreticko-praktická škola hudební... 
(volný překlad, 1862). ■ KORESPONDENCE: Z let 
probuzení 1. Paměti a korespondence Bohuslavy 
Rajské (B. Rajské z 1843; 1872); Korespondence J. 
Č. s Markétou Schwetzovou, provdanou Hásslero- 
vou, Plzeňské listy 1906; J. Máchal: Z koresponden
ce J. Č. (J. N. Krouskému z 1845-46), ČČM 1919; J. 
Šafránek: Český rolník v družině spisovatelské (J. N. 
Krouskému z 1845—46), Osvěta 1919. ■ REDIGO
VAL časopis: Literární příloha ku Věnci (1843—44, 
sv. 1—2, an.). ■

LITERATURA: J. Máchal: J. Č. (Rokycany 1906); 
M. Navrátil: Sté narozeniny prof. MUDr. J. C. 
(1912). ■ ■ nekrology: an. Hlas 1862, č. 356, 1863, č. 
51; an, NL 1862, č. 305; an., Časopis lékařů českých 
1862; H. (J. Halla), Prager Vierteljahrschrift fůr 
praktische Heilkunde 1863 ■; J. Neruda: ref. Kytice 
ze španělských romancí, Hlas 1863 → Literatura 1 
(1957); S. Podlipská: B. Němcová, Květy 1870; an.: 
Dr. J. Č, Květy 1872; A. Pikhart: Španělské obrázky, 
Osvěta 1908; S. Souček: Čejkův dopis z Ratibořic 
v České včele r. 1844, sb. B. Němcová 1820—1862 
(1912); J. Baudiš: Příspěvky ke kritice českých pře
kladů shakespearovských, ČMF 1915—17; F. Pátá: 
K historii překladů Shakespearových dramat, ČČM 
1933; F. S. Homolka: Lékař B. Němcové, Život Pl
zeňska 1952; O. Matoušek: J. Č, Časopis čes. lékařů 
1952 4- in Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy 
(1954); J. Janda a H. Entner: J. Č, první docent der- 
matologie v Praze, Čs. dermatologie 1956; V. Černý: 
O starošpanělských romancích a jejich českých pře
kladatelích, in antol. Kytice ze španělských romancí 
(1957); H. Entner: Památce obrozenského lékaře J. 
C, Kulturní přehledy, Rokycany, únor 1963; J. Žán: 
K 105. výročí úmrtí J. Č, Minulostí Rokycanska 

1967; M. Otruba: Literární příloha ku Věnci, 
1843—44. Historie časopisu, sb. Strahovská knihov
na 14-15, 1979-80.

mo

František Ladislav Čelakovský

* 7. 3. 1799 Strakonice
† 5. 8. 1852 Praha

Básník, překladatel, vydavatel českých a slovan
ských folklórních písní a přísloví, publicista, autor li
terárních kritik a satir, vědecky a pedagogicky činný 
bohemista a slavista. Tvůrce Ohlasu písní ruských 
a Ohlasu písní českých, lyrik, epigramatik; jeden 
z prvních velkých básnických zjevů novodobé české 
literatury, kterou ve smyslu Jungmannova programu 
začleňoval do kontextu evropské kultury i slovanské 
tradice a v níž s důrazem na národní specifičnost ak
tualizoval poetické a ideové hodnoty lidové sloves- 
nosti.

Občan, jm. F. Č. Vlastenecké jméno L. přijal 
1817, v časopisech a v přátelské koresponden
ci jím často nahrazoval vl. rod. jméno, užíval 
ho i izolovaně (pseud. Ladislav). Byl jediným 
dítětem nezámožného tesařského mistra Voj
těcha Č. a Anny, roz. Štefflové. V rodišti chodil 
do čtyřtřídní hlavní školy (do 1812; 3. tř. pro 
neznalost němčiny dvakrát opakoval). Pak až 
do konce 1. pololetí 4. roč. (1815/16; nedosta
tečný prospěch) studoval na gymnáziu v Čes. 
Budějovicích; na základě společných literár
ních zájmů (četba něm. i čes. autorů, první — 
německé — básnické pokusy) se tu natrvalo 
sblížil se spolužákem J. V. Kamarýtem. 2. pol. 
4. roč. a 5. roč. gymnázia absolvoval (do 1817) 
v Písku, kde v něm prof. A. Uhle vzbudil zá
jem o studium češtiny a řeckých a římských 
klasiků. O prázdninách 1816 se Č. spřátelil se 
strakonickým buditelem, truhlářem J. V. Plán
kem; jeho knihovna mu umožnila první sou
stavnou četbu soudobé české literatury. 1817 
začal Č. studovat tzv. filozofii, 1. roč. navštěvo
val v Praze (počátek přátelství s J. K. Chme- 
lenským), 2. roč. v Čes. Budějovicích; byl však 
vyloučen (tajně užíval knihovny tamějšího ka
novníka a byl přistižen, právě když si půjčoval
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Husovu Postilu). 1819/20 opakoval a dokončil 
2. roč. filoz. studií na lyceu v Linci (četba Goe- 
thových sebraných spisů, studium slovanských 
jazyků). Po prázdninách 1820 se na pražské fi
loz. fakultě připravoval ke gymnazijní profe
suře; z univerzitních profesorů mu imponoval 
jen B. Bolzano, jinak se Č. nadále věnoval více 
svým literárním zájmům a jazykovému sebe
vzdělávání než povinným předmětům; při zá
věrečných zkouškách (1822) propadl z logiky. 
Za studií si hmotně vypomáhal kondicemi, 
o prázdninách cestoval po Čechách, zvi. již
ních (sběr lid. písní). Do 1828 se živil jako sou
kromý vychovatel, pak mu na přímluvu jeho 
přítele K. A. Vinařického zadala pražská arci
biskupská konzistoř překlad obsáhlého spisu 
Aurelia Augustina De civitate Dei — O městě 
Božím a od 1829 také funkci jazykového sub- 
redaktora a korektora Časopisu pro katol. du
chovenstvo (do 1842). V průběhu 20. let se Č. 
stal jednou z centrálních osobností českého 
kulturního prostředí (jehož problémy a udá
losti se názorně obrážejí v rozsáhlé korespon
denci, kterou vedl až do zač. 50. let s řadou 
osob). Od 1827 si mj. dopisoval s anglickým 
slavistou J. Bowringem, jemuž radil při sesta
vování antologie z české poezie (vyšla v Lon
dýně 1832); 1827—31 se Č. chystal k odchodu 
do Ruska, kde chtěl v dohodě s ruskou akade
mií věd nastoupit místo bibliotekáře; když jed
nání zůstalo bez výsledku, patrně přičiněním 
V. Hanky, začal spisovatele na podnět F. Pa- 
lackého prostřednictvím Matice české podpo
rovat kníže R. Kinský. Hmotná perspektiva Č. 
se vyjasnila až v prosinci 1833, kdy byl jmeno
ván redaktorem Pražských novin a České vče
ly (dř. Rozličnosti). V únoru 1834 se oženil se 
svou dlouholetou snoubenkou Marií Ventovou 
ze Strakonic; v listopadu 1834 se jim narodil 
syn Ladislav, pozdější botanik, 1836, 1838, 
1841 a 1843 dcery; nejmladší z nich zemřela 
hned po narození. V Pražských novinách Č. 
především zrychlil a rozšířil informace o za
hraničním dění: neomezoval se na úřední pra
meny a vybíral a překládal zprávy z francouz
ského a anglického tisku. Česká včela se za 
jeho vedení stala významným literárním orgá
nem jjreromantické generace. Na podzim 1835 
byl C. přijat jako suplující profesor české řeči 
a literatury na pražskou univerzitu. Této funk
ce i redaktorství byl zbaven už v prosinci 1835, 
když ruský vyslanec ve Vídni (po udání z Pra
hy) podal stížnost na Pražské noviny, kde Č. 

sarkasticky komentoval povýšený projev cara 
Nikolaje I. k zástupcům porobených Poláků. 
Až do 1838, kdy získal místo knihovníka kní
žat Kinských, byl Č. odkázán na příležitostné 
výdělky (překlady úřední literatury apod.) a na 
podporu přátel (zvi. K. A. Vinařického a J. K. 
Chmelenského). Jeho odborná i literární akti
vita a autorita trvaly, 1840 byl zvolen mimo
řádným členem KČSN, 1847 jmenován čest
ným doktorem pražské univerzity. 1842 byl na 
Šafaříkovo doporučení přijat pruským minis
trem školství jako profesor slavistiky na vrati
slavskou univerzitu; mezi jeho tamější přátele 
patřil zvi. J. E. Purkyně. Podle možností zajíž
děl Č. do Prahy i Strakonic; několikaměsíční 
dovolenou si vyžádal po náhlém úmrtí své že
ny (tyfus) v dubnu 1844. Za příštího pobytu 
v Praze se zasnoubil s Antonií Reisovou (lit. 
jm. B. Rajská), která s ním po sňatku (duben 
1845) odjela do Vratislavi. Kromě syna Jaro
míra, pozdějšího právníka a právního histori
ka (1846—1914), měli syna Bohuslava (* 1848) 
a dceru, která zemřela krátce po narození 
(1850). 1849 byl Č. jmenován profesorem sla
vistiky na pražské univerzitě, do Čech se vrátil 
v srpnu t. r. Jeho postavení bylo spojeno s čet
nými úředními i spolkovými funkcemi a úkoly: 
mj. členství v komisi připravující nové gymna
zijní osnovy a pomůcky (Č. sestavoval čítanky, 
koncipované jako výbory z české literatury 
všech dob), činnost v Matici české, ve filolo- 
gicko-historickém odboru KČSN, v porotách 
pro udělení cen za literární díla aj. Veřejná ak
tivita F. L. Č. ochabla až v posledním roce je
ho života; po manželčině smrti (květen 1852) 
se vystupňovaly jeho dlouholeté zdravotní po
tíže. Pohřben byl na Olšanech v Praze.

Soustavnou literární činnost zahájil Č. v 1. 
pol. 20. let a brzy se stal vůdčí osobností mlad
ší větve preromantického proudu, usilující 
o tvořivou aplikaci Jungmannova programu 
národní kultury. Hlavní umělecké překlady Č. 
odpovídaly dvěma okruhům jeho základních 
literárních východisek — orientoval se přede
vším na díla významných autorů evropského 
preromantismu (Herder, Goethe, Scott) a na 
slovanskou lidovou slovesnost. Do třísvazko- 
vého výboru Slovanské národní písně (1822— 
27) zařadil jednak české, moravské a sloven
ské písně (podle vlastních záznamů i podle 
materiálů Hankových a Šafaříkových), jednak 
texty a paralelně s nimi vlastní překlady písní 
ruských, ukrajinských, polských, srbských, slo-
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vinských a bulharských. K nim se řadila sbírka 
Litevské národní písně (1827) a časopisecké 
ukázky dolnolužického a chorvatského písňo
vého folklóru. (Mezi české folklórní texty vmí
sil 5 písní „zcela národním duchem vytvoře
ných“ od Hanky, Kamarýta, Poláka a Rettigo- 
vé a anonymně i několik výtvorů vlastních.) 
Několik desítiletí připravoval Mudrosloví ná
rodu slovanského ve příslovích, doplněné čes
kými pořekadly (1852). Soubor obsahuje na 
15 000 záznamů, seřazených tak, aby z nich 
vyplývala předpokládaná soustava tradiční ži
votní filozofie Slovanů. Příznačným rysem bá
snické metody Č. byla „ohlasovost“. Do sbírky 
Smíšené básně (1822) se promítl vliv dosavad
ních děl českého preromantismu (kollárovské 
znělky, vznosné ódy psané časomírou), blízký 
vztah ke Goethovi, náznaky uměleckého vy
užití lidové písně i sklon k epigramatice. Epi
gramy různého druhu psal Č. od 20. do 40. let. 
V postupně se rozrůstajícím cyklu Kvítí, kde 
připodobňoval lidské vlastnosti květinám, na
vázal na tradici Kollárových Nápisů; hojně 
překládal i parafrázoval Martiala; v souboru 
50 epigramů Padesátka z mé tobolky (připra
veno k tisku 1837, sazba rozmetána) satiricky 
komentoval soudobé společenské a kulturní 
poměry, podobně jako v prozaických Patr
ných dopisech nepatrných osob (ČCM 1830). 
Epizodní význam v tvorbě Č měly rané drob
nosti podpisované jménem Žofie Jandová, ji
miž se Č. ve spolupráci s Chmelenským poku
sil předstírat existenci nové české básnířky. Ja
ko zhuštěný lyrický obraz básníkova citového 
a duchovního vývoje byla zamýšlena dvoudíl
ná sbírka Růže stolistá (1840) s goethovským 
podtitulem Báseň a pravda. Obsahovala 100 
„krátkých sonetků“; první oddíl, „báseň“, za
chycuje mladou lásku a sny, druhý oddíl, 
„pravda“, moudrost zralého člověka. Tuto kni
hu, jejímž původním základem byl cyklus 
Pomněnky vatavské z 1831, považoval Č. za 
vrcholnou bilanci svého básnického úsilí. Vý
vojově nejplodnější součástí jeho poetického 
díla zůstaly však jeho ohlasy (tj. ozvěny) rus
kých a českých lidových písní. Ohlas písní rus
kých (1829) vznikl během asi dvou měsíců pod 
čerstvým dojmem ruského vítězství nad Tur
ky. S patosem bohatýrských zpěvů zpodobuje 
tuto událost báseň Rusové na Dunaji r. 1829 
(v době vzniku nesměla vyjít; první vydání 
sbírky obsahovalo 25 básní). Ohlas oživuje 
především poetickou atmosféru bylin. I když 

jeho základní obrysy určuje epika, je v něm 
zastoupena i lyrická a lyrickoepická poezie, 
v jejíž stylizaci se nejzřetelněji obráží básní
kův preromantický estetický kánon. V temati
ce i v kompozičních a jazykových prostřed
cích Č. maximálně využíval různých prvků tra
diční ruské slovesnosti; kromě slovních rasis
mů uplatňoval nerýmovaný verš, antiteze, pa
ralelismy, ustálená epiteta aj. Nenapodoboval 
jednotlivé folklórní skladby, ale usiloval po
stihnout v typizujících písních charakteristic
kou podobu a působivost ruské folklórní poe
zie. Obraz ruského národa, který se rýsuje za 
tematickou a žánrovou rozmanitostí sbírky, je 
ve svém základě dán osudem bojovníka a jeho 
blízkých. Tvůrce ohlasů má mít podle Č. stále 
„na paměti, že nepěje on sám..., ale že v roz
ličné proměňuje se líce“. I lid, do jehož menta
lity a umělecké zkušenosti se básník vžívá 
v Ohlasu písní českých (Í839, vročení 1840), 
má „rozličné líce“, ty jsou však většinou spjaty 
s ustáleným rytmem lidského života a s pravi
delným koloběhem pracovních a svátečních 
dnů na české vesnici. Tematické, citové i tvár
né polohy českých písní jsou ve srovnání s rus
kými vyrovnanější a střídmější, mají přede
vším „lyrickou povahu“, jsou „prchavější, hra
vější, cit prostě pronášející“, jak říká básník 
v předmluvě. Básně českého ohlasu vznikaly 
asi 10 let (časopisecky uveřejňovány od 1830) 
a při kompozici knižního vydání (56 písní 
a 7 popěvků) mohl autor přihlédnout i k připo
mínkám kritiky, zvi. J. J. Langra (ČČM 1834), 
s nímž se — na rozdíl od svých epigonů — ob
jektivně shodoval v přesvědčení, že nelze ustr
nout na nápodobě nejznámějších a nejlíbivěj
ších žánrů naivní lyriky. Směřoval k typově 
a tvarově čisté, ne však pasivní a monotónní 
parafrázi českého písňového folklóru. Zvýraz
nil a aktualizoval jeho výrazovou hutnost, sa
tirické elementy, krátké popěvkové formy aj., 
upozornil i na vývojovou nosnost epických 
a lyrickoepických žánrů (balady Sňatek, To
man a lesní panna}. Úzkostlivě se distancoval 
od prvků písně kramářské, od „nízkého šprý
mu“ a „rafinovaného vtipu“ i od naturalistic
kých erotických motivů. Na minimum potlačil 
spojení s tradicí elegických selských skladeb 
z období baroka. Některé básně z Ohlasu pís
ní českých (Pocestný, Cikánova píšťalka aj.) se 
s lidovým či umělým nápěvem začlenily do re
pertoáru společenského zpěvu. Hlavně v kon
taktu s J. K. Chmelenským (alm. Kytka, čas.
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Věnec) skládal Č. i texty vlasteneckých spole
čenských písní. Široce známa byla Píseň spo
leční (Kytka 1836), zhudebněná F. Škroupem. 
— Své představy o literatuře prosazoval Č. 
temperamentně i v kritických projevech růz
ného druhu. V satiře Literatura krkonošská 
(Čechoslav 1824) parodoval nízkou úroveň 
běžné beletrie a překladů i naivní sebeuspoko
jení a vzájemné pochlebování starších literátů 
(Hněvkovský, J. Nejedlý, Štěpnička). Jako zá
sadní úvaha o vývojových možnostech české 
poezie vyznívá rozbor Kollárovy sbírky 
z 1824 Slovo o Slávy dceři p. Jana Kollára 
(ČČM 1831). Programové směřování za har
monickou ideovou náplní a výrazovou stříd
mostí umění bránilo C. ocenit nové hodnoty, 
které do české poezie přinášela romantická 
generace 30. let, zvi. Mácha.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. Dlask (Čechoslav 
1822), J. K. Vladyka (Čechoslav 1823), Ladislav 
(Krameriusovy c. k. vlastenské noviny 1819 aj.), 
Marcián Hromotluk Kanárovic (Čechoslav 1824), 
Žofie^ Huberová, roz. Jandová (nepublik. kn. Selan- 
ky), Žofie Jandová (Dobroslav 1821); F. L. Č., Lad., 
*** (Čechoslav 1824). I PŘÍSPĚVKY in: Almanach 
aneb Novoročenka, pokr. Denice aneb Novoročen
ka (1824—25, pův. i přel, poezie, selanky); ČČM 
(1827-52; 1827 květinové epigr., od 1830 uk. 
z Ohlasu písní českých, 1831 Pomněnky vatavské, 
1837 Jazykozpytné rozmlouvání o jménu Slovan, 
Slovanská přísloví, překl. Martialových epigramů, 
1851 Slovanská právnická přísloví, 1852 Nové kvítí); 
Časopis pro kat. duchovenstvo (od 1829); Čechoslav 
(1822—25; pův. práce i překl.); Ces. včela (1834—35 
pův. práce, překl. ze slovanských literatur, edice stč. 
lit., 1844 báseň, 1846 epigramy); Denice (1840 epi
gramy); Dobroslav (1821 báseň Dívka bdící); sb. 
Hlasy vlastenců na památku 401etého panování... 
Františka I. (1832); Krameriusovy c. k. vlastenské 
noviny, odd. Závěsek (1819 debut — 3 básně); Krok 
(1824, 1827 překl. poezie); Květy (1840 báseň); alm. 
Kytka (1836 — 38); Lumír (red. Mikovec, 1851 epigr.); 
Milozor (Hradec Král., 1824 anekdota Petr Veliký); 
Poutník slovanský (1822—26; pův. i přel, beletrie, 
1826 překl. z W. Scotta a tzv. Ossiana); Pražské no
viny (1834—35); sb. Rozbor staročeské literatury 
1 (1842); Věnec (od 1835); Vlastimil (1840 epigr.); — 
posmrtně: Lumír (red. Mikovec, 1853 epigr.); Lumír 
(red. Sládek, 1879 a 1896 epigr.). I KNIŽNÉ. Poezie 
a sbírky folklórní slovesnosti: Smíšené básně (1822, 
upr. a rozmn. vyd. 1830); Slovanské národní písně 
1—3 (1822, 1825, 1827); Litevské národní písně (vý
bor ze sbírky L. Rhesy, 1827, s překladem); Ohlas 
písní ruských (1829); Ohlas písní českých (1840); Rů
že stolistá (BB 1840); Mudrosloví národu slovanské

ho ve příslovích. Připojena jest sbírka prostonárod
ních českých pořekadel (1852); — posmrtně: Pade
sátka z mé tobolky (epigramy, 1918, ed. J. Jakubec).
— Překlady: J. G. Herder: Listové z dávnověkosti 
(1823); J. W. Goethe: Marinka (1827); W. Scott: Pan
na jezerní (1828); Sv. Augustin (Aurelius August i- 
nus): O městě Božím kněh dvamecítma (5 sv.. 
1829 — 33); an. (F. Weinolt): Krátká zpráva o životu 
a blahočinném působení Aloisia Klara (1834, an.): 
Řád celní a státního monopolu (1835, an.); Trestní 
zákon v přestupcích oupadkových (1835). — Ostatní 
práce: Česká dobropísemnost anebo nejsnadnější 
způsob naučiti se dobře česky psáti (1839, an.); Krát
ká mluvnice německého jazyka. K vyučování nej niž
ších tříd... (1840); Dodavky ke Slovníku Josefa 
Jungmanna (1851); — posmrtně: Čtení o srovnávací 
mluvnici slovanské na univerzitě pražské (1853, 
předml. P. J. Šafařík, biogr. nástin J. Malý); Čtení 
o počátcích dějin vzdělanosti a literatury národů 
slovanských, jež na vysokých školách pražských měl 
F. L. Č. (1877, ed. J. Jireček). — Výbory: Kytice z bá
sní (1880, usp. J. Vítek); Růže a jiné kvítí (pro ml., 
1899, usp. A. Svoboda); Vínek ze spisů F. L. C. (1903, 
usp. A. Mojžíš a K. Bolina); „Ohlasy“ F. L. Č. (z obou 
sbírek, 1905, usp. A. Wenig); F. L. Č., jeho život a dí
lo (1917, usp. J. Horčička, úvod F. V. Krejčí); Balady 
(1917, usp. F. Tichý); Z Ohlasu písní českých (1919).
— Souborná vydání: Spisů básnických knihy šesterý 
(Čes. muzeum, 1847; 1. Růže stolistá, 2. Ohlas písní 
ruských, 3. Ohlas písní českých, 4. Smíšené básně, 5. 
Epigramy, 6. Antologie, usp. autor); Spisy F. L. Č. 
(nakl. I. L. Kober, 1871-80, 4 sv., ed. F. Bílý); Spisy 
básnické (nakl. J. Laichter, 1913, 1916, 2 sv., ed. J. Ja
kubec); Dílo F. L. Č. (nakl. L. Kuncíř, 1946, pokr. Vy
šehrad, 1949, 1950, krit. vyd.: 1. Slovanské národní 
písně, 2. Mudrosloví..., 3. Básnické spisy, ed. K. 
Dvořák). ■ KORESPONDENCE: Korespondence 
a zápisky F. L. Č., sv. 1—3 (1907 — 15, ed. F. Bílý), sv.
4 (1933—35, ed. F. Bílý a V. Černý), sv. 5 (rejstříky, 
1939, sest. J. Šťastný) — dopisy C. 59 adresátům 
z 1818—52 (5 a více dopisů: J. Bowringovi, J. A. Eich- 
hornovi, J. Fričovi, J. K. Chmelenskému, J. V. Kama- 
rýtovi, F. Palackému, J. V. Plánkoví, J. E. Purkyňovi, 
A. Reisové-Čelakovské, J. A. Smolefovi, V. Staňkovi, 
K. S. Šnaidrovi, S. B. Tumanovskému, L. Thunovi, M. 
Ventové-Čelakovské, K. A. Vinařickému), mimoto 
listy přibližně od 100 pisatelů, vzáj. koresp. A. Čela- 
kovské se členy rod. Fričovy a Staňkovy, rodinné 
a pracovní zápisky a osobní doklady Č., vyšetřovací 
akta 1835, 3 listy J. V. Plánka o životě Č. ■ REDI
GOVAL časopisy: Česká včela (1834—35), Pražské 
noviny (1834 — 35); almanach: Denice aneb Novoro
čenka (1825, s J. Chmelou). Mimoto Časopis pro ka
tolické duchovenstvo (1829—37J jako jazykový sub- 
redaktor a korektor. ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Všeslovanské počáteční čtení (chrestomatie, 1. Z pí
semnictví polského, 1850, 2. Z písemnictví ruského, 
1852); Malý výbor z literatury české (1851; vzato 
z oběhu); Česká čítači kniha pro první a druhou
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gymnaziální třídu 1 (1851); Česká citaci kniha pro 
pátou a šestou gymnaziální třídu 3 (upr. verze kn. 
Malý výbor..., 1851, rozšiř, vyd. 1852 s tit. Česká čí
tači kniha pro třídy vyššího gymnázium); Česká cita
ci kniha pro nižší třídy gymnaziální 1—4 (1852). ■

BIBLIOGRAFIE: F. Hejl: F. L. Č. (Ústí n. L. 1959). 
■ LITERATURA: J. Malý: F. L. Č. Životopisný ná
stin (1852 ← Pražské noviny 12. 8. - 25. 8. 1852); I.
J. Hanuš: Život a působení F. L. Č. (1855 ← Abhand- 
lungen der K. böhm. Gesellschaft der Wissenschaf- 
ten 1854—56); F. Bačkovský: Několik rozprav o F. 
L. Č. Příspěvkem k jeho životopisu i k výkladu jeho 
básní (1887) + O milenkách básníka F. L. Č. (1891); 
J. Hej ret: F. L. Č. (životopis a výbor básní, Telč 
1899); V. Řezníček: F. L Č. (1899); M. P. Haškovec: 
F. L. Č. (1899); J. Máchal: O básnické činnosti F. L. Č. 
(1899 ← Čes. revue 1899) 4- Snahy F. L. Č. o obnovu 
české literatury (1899 ← ČČH 1899); E. A. Rychlík: 
Poetičeskaja dejatelnosť F. L. Č. (Kyjev 1915); O. 
Fischer: K Ohlasu písní ruských (Bratislava 1932); C. 
Vranska: F. L. Č. i slavjanskoto narodno tvorčestvo 
s osoben ogled kam balgarskite narodni pesni i po- 
slovici (Sofia 1945); J. Vladyka: F. L. Č., český milý 
svaté Rusi (1949); J. Dolanský: F. L. Č. (1952); sb. F. 
L. Č., básník Vatavy (Čes. Budějovice 1959, příspěv
ky: B. Janoušek, J. Kotalík, M. Novotný); M. Novot
ný: Rodný domek básníka F. L. Č. (Strakonice 1964); 
A. Závodský: F. L. Č. (1982, s výborem). ■ A. Můller: 
Einige Worte uber das böhmische Volkslied, ver- 
anlaBt durch... Slovanské národní písně von Č., 
Monatschrift GBM 1827 4- Ein Wort uber die 
Volksschriftstellerei, veranlaBt durch Čelakovskýs 
Ohlas písní ruských, Monatschrift GBM 1829; F. Pa- 
lacký, ref. Ohlas písní ruských, ČČM 1830 → Rad
host 1 (1871); J. J. Langer: Starožitné básně ruské (v 
úv. též o Ohlasu písní ruských), ČČM 1834 → Spisy 
2 (1861) a Bodláčí a růže (1957); K. Sabina: ref. 
Ohlas písní českých a Růže stolistá, Ost und West 5. 
2. a 22. 7. 1840 → O literatuře (1953, přel. J. Thon); I. 
J. Hanuš, ref. Mudrosloví národu slovanského ve 
příslovích, ČČM 1851 4- in Literatura slovanských 
a německých přísloví (1853); P. J. Šafařík in F. L. Č.: 
Čtení o srovnávací mluvnici slovanské... (1853); J.
E. Sojka: F. L. Č., in Naši mužové (1862—63, znovu 
1953); B. Janda: Vzpomínka na F. L. Č., Zlatá Praha 
1864; V. Staněk: Poslední nemoc F. L. Č. a její před
chůdcové, Časopis lékařův českých 1864; K. Adá
mek: Z Horní Lužice (mj. styky F. L. Č. se Smole- 
řem), Osvěta 1871; in sb. Z let probuzení (1872); F. 
Schulz: Příroda v českém básnictví..., Osvěta 1872 
4- Vzpomínka na J. Bowringa (Č. jako informátor B. 
o čes. literatuře), Osvěta 1873 4- Literární idyla (Č., 
Marie Antonie a J. V. Kamarýt), Lumír 1874; in F. 
Čenský: Z dob našeho probuzení (1875); F. Schulz: 
Česká balada a romance, Osvěta 1877; V. Kryšpín:
F. L. Č. a K. Vinařický o českém slabikáři, Beseda 
učitelská 1878; F. Bílý: Ze života Č. a Kamarýtova, 
alm. Zora 1878 4- Životopis F. L. Č., in F. L. Č.: Se

brané spisy 4 (1880); A. Krondl: Text básní F. L. Č. 
ve vydáních a otiscích novějších, LF 1881; J. Neruda: 
F. L. Č., Humorist, listy 6. 8. 1881 → Podobizny 
1 (1951); J. V. Frič: F. L. Č., NL 5. 8. 1882; F. Bačkov
ský: O českých almanaších doby předbřeznové, Zla
tá Praha 1884; J. Barák in Přednášky 2 (1884); J. V. 
Frič in Paměti (1885—86, znovu 1957—63); F. Bač
kovský: Z prvých tří spisovatelských let F. L. Č., Po
krok 16. 2. 1885 4- Kdy a kde Č. studoval, Pokrok 
18. 8. 1885 4- Kdy F. L. Č. přilnul k písemnictví čes
kému, Lumír 1885 4- O milostných vztazích F. L. Č., 
Květy 1886 4- Před padesáti lety. Črta ze života F. 
L. Č. (Č. zbaven redaktorství Pražských novin a Čes. 
včely), Ruch 1886; V. Lešetický: F. L. Č. o Rukopi
sech královédvorském a zelenohorském, Květy 
1886; F. Menčík: Epigramy F. L. Č., Světozor 1887;
K. Tieftrunk: O písních národních, Lit. listy 1888; F. 
Černý: O dramatické činnosti F. L. Č., Čes. Thalia 
1888; F. Bačkovský: K dějinám českých almanachů, 
Vlasť 1888/89; F. Bílý: Z dějin české stolice univer
zitní, ČČM 1889 4- Příspěvky ku praktické poetice 
(rozbor básní Č.: Buď vůle Tvá! a Pocestný), Hlídka 
literární 1890 a 1891; L. Čech: Klasicismus a naše li
teratura, Lit. listy 1891; J. Vlček: Vzpomínka na F. L. 
Č., Čas 1892 → Kapitoly z dějin české literatury 
(1952); J. V. Novák: Slovo o úkolech našeho příslov- 
nictví, ČL 1892 4- in F. L. Č.: Mudrosloví... (1893);
L. Čech: O estetických názorech F. L. Č., Hlídka lite
rární 1893; F. Bílý in F. L. Č.: Růže stolistá (1894) 4- 
in F. L. Č.: Ohlas písní českých (1896); A. Kraus in 
Goethe a Čechy (1896); F. Bílý: Č. na univerzitě vra
tislavské, Rozpravy filologické věnované J. Gebaue- 
rovi (1898) 4- Z mládí F. L. Č., Osvěta 1899 4- 
O esteticko-literárním vývoji F. L. Č., Květy 1899 + 
O filologickém vývoji F. L. Č., LF 1899; F. V. Krejčí: 
Čelakovský, Rozhledy 1899; L. Quis: K stému výročí 
narození F. L. Č., Světozor 1899; J. Vrchlický: F. L. 
Č., Zlatá Praha 1899 → Rozpravy literární 1 (1906); 
J. S. Machar: F. L. Č., Naše doba 1899 → Knihy feje
tonů 2 (1902) a V poledne (1921); F. X. Salda: Náš 
nejstarší umělec, Lumír 1899 → Juvenilie (1925) 
a KP 4 (1951); K. Kořínek: K sté ročnici narození F. 
L. Č., ČMM 1899; J. V. Novák: F. L. Č. a naše pří- 
slovnictví, Časopis Vlast, spolku muzejního v Olo
mouci 1899; V. Francev: Ku poměru F. L. Č. k V. 
Hankovi, ČČM 1899; J. Máchal: F. L. Čelakovského 
Ohlas písní ruských, LF 1899; F. Táborský: K jubileu 
F. L. Č., Obzor lit. a umělecký 1899; J. Jakubec: Tři 
čeští epigramatikové, tamtéž 1900 4- Jubilejní rok F. 
L. Č., tamtéž 1900 4- Č. a Havlíček, tamtéž 1901; V. 
A. Francev: Ostatki jazyka slavjan polabskich so- 
brannyje i ob’jasnenyje F. L. Čelakovskim, Sborník 
otd. russkago jazyka Imp. akademii nauk, tom 65, 
1901; L. Quis in F. L. Č.: Ohlas písní ruských a Ohlas 
písní českých (1903); A. Novák: Stopy Klopstockovy 
v poezii mládí F. L. Č. a J. Kollára, LF 1904; J. Šťast
ný: Č. na studiích v Linci, LF 1904; R. Beer: Koré- 
spondence J. 1 Bowringa do Čech, Věstník KČSN, tř.
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fil.-hist., 1904; A. Novák in F. L. Č.: Ohlasy (1905); V. 
A. Francev: Přepisy (Čelakovského) roudnické Ale
xandreidy v Rusku, CČM 1906; F. Homolka: Rozší
ření písní umělých mezi lidem českým, ČL 1911 
a 1912; K. Paul: K otázce vlivu J. Kollára a F. L. Č. 
a německého romantismu na Djulabije St Vraže, 
ČMF 1911; J. Jakubec: Neznámé básnické prvotiny 
F. L. Č., Hlídka Času 1912; F. Chudoba: Listy psané
J. Bowringovi ve věcech české a slovenské literatu
ry, Věstník KČSN, tř. fil.-hist, 1912; Z. Broman: 
„Když jsem šel skrz dubový les“, LF 1912 a Výr. 
zpráva měst. reál, gymnázia v Berouně 1914; J. Vej- 
vara: Pozůstalostní spisy A. Čelakovské a F. L. Č., 
Osvěta 1913; J. Němec: Martial v české literatuře 
před F. L. Č., Sborník prací filologických k 60. nar. J. 
Krále (1913); J. Máchal in F. L. Č.: Ohlasy písní rus
kých a českých (1913); H. Jarník: Čelakovského Ški- 
petárská, ČMF 1913; Z. Broman: F. L. Č. a slovanská 
vzájemnost (překlady Č. ze slovanských literatur), 
Slovanský přehled 1913; J. Jakubec in F. L. Č.: Bá
snické spisy 1—2 (1913, 1916); F. Táborský in F. L. 
Č.: Ohlas písní ruských a českých (1913); J. Horák: 
Maloruské písně ve sbírce Č., Národop. věstník čes- 
koslov. 1914; F. Tichý: Příspěvky ke studiu Slovan
ských národních písní F. L. Č., Výr. zpráva měst. reál, 
gymnázia v Berouně 1914; J. Horák: Poznámky 
k básni Když jsem šel skrz dubový les, Národop. 
věstník českoslov. 1916; J. Jakubec: F. L. Č., sb. Lite
ratura česká 19. století 2 (1917); F. Frýdecký: Dvě 
básnické hříčky s „1“ u Č. a Goetha, ČMF 1918; J. Pe
šek: Literární aféra r. 1837, Topičův sborník 1918; K. 
I. Černý: Č. a jeho staročeský rukopis Putovánie 
k svátému hrobu od Jana z Lobkovic a na Hasištej- 
ně, sb. Z dějin české literatury k 60. naroz. J. Vlčka 
(1920); V. Burian: Čelakovského srbský text a pře
klad Hasanaginice, LF 1920; H. Traub: O zmařené 
profesuře F. L. Č., ČČM 1922; B. V. (Václavek): Prvá 
naše sbírka slovanských písní, Čs. noviny 1922, č. 
112 → O lidové písni a slovesnosti (1963); M. Hýsek: 
Vstapní přednáška F. L. Č. na pražské univerzitě 
(otisk přednášky), LF 1923; K. Paul: Čtyři jihoslo- 
vanští buditelé ve styku s československými, Slovan
ský sborník k 70. nar. F. Pastrnka (1923); B. Václa
vek: Příspěvek k osudu balady Poutnice, ČMF 1923 
→ O české písni lidové a zlidovělé (1950) 4- K pů
vodu písně Po půlnoci, dřív než kohout v Č. Slovan
ských národních písních, LF 1924 → O české písni 
lidové a zlidovělé (1950); J. Volf: Legionista, báseň
K. Brodziňského v překladu F. L. Č. ve sborníku pís
ní marokánských, ČNM 1924; A. Novák: Palacký 
a Č., Památník Palackého (Val. Meziříčí 1926) → 
Nosiči pochodní (1928); V. Novák: Satira v díle F. L. 
Č., Čes. revue 1927; A. Procházka: K literární klasifi
kaci některých básníků let čtyřicátých. 2. Čelakov- 
ský, ČNM 1927; V. Černý: Kdy a jak se seznámil 
Plánek s Č., Otavan 1927; A. Procházka: Zapomenu
tá Erbenova satira na F. L. Č., Zvon 1928 4- Drobné 
poznámky k Č. a Erbenovi, ČMM 1929; K. Puškare- 
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vič: F. L. Č. v ukrainskich perevodach, Slavia 1930; 
A. Procházka: K pramenům Bohatýra Muromce F.
L. Č., ČMM 1930; J. Heidenreich (Dolanský) in Vliv 
Mickiewiczův na českou literaturu předbřeznovou 
(1930); V. Černý: F. L. Č. ve Vídni 1822, Otavan 
1930; O. Fischer: F. L. Čelakovskýs Ubersetzungen 
fůr Goethe, Germanoslavica 1931/32; J. B. Čapek: 
Ke genezi písně o pocestném, Bratislava 1932; A. 
Novák in Léta třicátá (1932, ohlas Goethovy smrti 
u Č.); O. Fischer: Mladý Č. a Goethe, Goethův sbor
ník (1932); J. Horák: F. L. Č. a jeho vrstevníci (sbírky 
přísloví), Čs. vlastivěda 2 (1933); O. Fischer in F. L. 
Č.: Ohlas písní ruských (1933, znovu 1946, 1948, 
1949, přehlédl A. Grund); A. Novák in Literatura 
českého klasicismu obrozenského (1933); B. Václa
vek: Po stopách českých básníků v lidové tradici, 
Magazín DP 1933/34; J. Stáhlík: Neznámý dedikační 
epigram Č., LF 1934; J. Mukařovský in Obecné zása
dy a vývoj novočeského verše, Čs: vlastivěda 
3 (1934) → Kapitoly z české poetiky 2 (1948); R. Ha
břina: Č. a Prešeren (o korespondenci otištěné ve 
vyd. Prešernova díla, Lublaň 1936), LidN 31. 7. 1936; 
A. Novák: Zapomenutý průkopník Puškinův (Koub
kovy překlady Puškina, srovnání s Č.), SaS 1937; O. 
Fischer: Učeň klasikův (o německých vlivech), in 
Slovo a svět (1937); J. Horák: Prameny a ohlasy (mj. 
ukrajinské látky u Č.), ČMF 1938 → Z dějin literatur 
slovanských (1948); M. Novotný in F. L. Č.: Ohlas 
písní ruských — Ohlas písní českých (1939); F. Strej
ček: F. L. Č. jako profesor pražské univerzity, Zvon 
1940; M. Hýsek in F. L. Č.: Růže stolistá (Strakonice 
1940); F. A. Bureš in F. L. Č.: Mudrosloví... (1940); 
A. Vyskočil: K základům nového útvaru české poe
zie (k Palackého kritice Ohlasů Č.), Akord 1941; K. 
Paul: P. J. Šafařík, F. L. Č. a J. K. Chmelenský, ČMF 
1941; V. Jirát in Květinové torzo (1945); K. Dvořák 
in Dílo F. L. Č. 1 -3 (1946-50); A. Grund: Č., Erben, 
Franta, Krolmus (vztah k B. Němcové), sb. Přátelský 
kruh B. Němcové (1946); A. Vyskočil in F. L. Č.: 
Pomněnky vatavské (Frenštát p. Radh. 1947); A. Zá- 
vodský: P. Bezruč a F. L. Č., in Studie o Petru Bezru- 
čovi (Opava 1947); F. Krčma: F. L. Č. v Krkonoších 
a Podkrkonoší, Beseda 1948; M. Strnad; Několik po
známek k Shakespearovi v Čechách, 4. F. L. Č., Slo
vesná věda 1948/49; A. Závodský: Pohled na básnic
ké dílo F. L. Č. z hlediska společenského, tamtéž 
1948/49 4- K počátkům české realistické prózy (o 
Selankách a Patrných dopisech), tamtéž 1949/50; M. 
Jungmann in F. L. Č.: Ohlas písní ruských — Ohlas 
písní českých (1951); in B. Němcová: Listy 1 (1951, 
ed. M. Novotný); S. V. Nikolskij: F. L. Č. a ruská pís
ňová lidová tvorba, Praha-Moskva 1952 4- F. L. Č, 
Sovětská věda — Literatura 1952; A. Pražák: Od- 
bojnost F. L. Č., Slovesná věda 1952; K. Polák: Rais 
o Č., tamtéž 1952; A. Frinta: Význam F. L. Č. pro 
bulgaristiku a sorabistiku, Slovesná věda 1952; J. 
Dolanský: F. L. Č., průkopník českého realismu, NŽ 
1952 4- F. L. Č., učitel lásky k Rusku a k Slovanstvu,
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Slovanský přehled 1952; R. Brtáň: K Č. prameňom 
slovinských piesní, Slavia 1952/53 4- Č. pramene 
moravských piesní, Radostná země 1953; A. Závod- 
ský: K pramenům Ohlasu písní ruských, Slavia 1953; 
F. D. (Dvořák): M. Aleš, ilustrace k Č. Ohlasu písní 
ruských a českých, Hollar 1954; K. Krejčí: Práce 
o české literatuře ve sbornících moskevského Insti
tutu slavjanovedenija (též o F. L. Č.), Sovětská lite
ratura 1954; K. Dvořák: Včleňování folklóru do 
obrozenské literatury 2, ČLit 1955 + Sovětský pří
spěvek k poznání díla F. L. Č. (práce S. V. Nikolské- 
ho), ČLit 1955; in J. V. Frič v dopisech a denících 
(1955, ed. K. Cvejn); K. Horálek: Verš Č. překladů 
a ohlasů ruských písní, Čs. rusistika 1956 + in Po
čátky novočeského verše (1956); K. Horálek, Z. Ko
rálková: K básnickým počátkům F. L. Č., ČLit 1956; 
M. Mattušová: Giuseppe Mazzini o Češích a české 
kultuře, ČMF 1956; J. Levý: Předromantická a ro
mantická estetika v obrozeneckém překladatelství, 
in České teorie překladu (1957); J. Pilát: F. L. Č. jako 
redaktor Pražských novin, Čs. novinář 1957; L. Za- 
dražil: Překlady z ruštiny v České včele 1834 — 35, 
sb. Čtvero setkání s ruským realismem (1958); L. Tů- 
ma-Zevloun: Čelakovští. Osudy dětí, in Alej vzpomí
nek (1958); A. Závodský: Zrod Ohlasu písní českých, 
sb. Rodné zemi (Brno 1958); O. Králík: Č. Toman 
a lesní panna, sb. Franku Wollmanovi k sedmdesáti
nám (1958); K. Krejčí: Od Horáce k Č., tamtéž; K. 
Horálek: K Č. písni Zavedený ovčák, ČLit 1959; J. 
Šonka: Neznámý rukopis F. L. Č. (popis rukopisné
ho konceptu přednášky o RKZ z 1850), Sborník NM 
v Praze, ř. C, lit. hist., 1959; J. Pilát: Č. a Rusko, Pra
ha-Moskva 1959; in Pedagogické dědictví K. S. 
Amerlinga (1960, 3 dopisy Čelakovskému z 1843); 
M. Otruba, M. Kačer in Tvůrčí cesta J. K. Tyla (1961, 
polemika Č. — Tyl); D. Bergová: Slovinský France 
Prešeren v české literatuře (též o překl. Č.), AUP 
Olomouc, Sb. prací jazykovědných a literárněvěd
ných 1961; J. Levý: Verš české lidové poezie a jejích 
ohlasů, Slavia 1962; A. Závodský: Satira jako zbraň 
literární kritiky (lit. satiry Č. z 20. let), SPFF Brno, ř. 
literárněvědná č. 10,1963; J. Dolanský: S Č. k lidu, in 
Stopami buditelů (1963); V. Maděra: Proč byl Č. 
zbaven funkce redaktora? Byl Hanka donašečem?, 
Slovanský přehled 1964; V. Čejchan: Ještě k případu 
Hankova udavačství Čelakovského, tamtéž 1964; K. 
Mářa: Vuk Stefanovič Karadžič a F. L. Č. (hl. překla
dy Č.), AUC Praha, Philologica Slavica Pragensia 6, 
1964; J. Dolanský: Vuk Karadžič a česká literatura 
jeho doby (též styky s Č.), tamtéž 1964; J. Kurz: Vuk 
Stefanovič Karadžič a soudobí čeští a slovenští sla- 
visté, tamtéž 1964; M. Švankmajer: Čeští vlastenci 
a hnutí děkabristů (též informovanost a vztah Č.), 
Slovanský přehled 1964; R. Brtáň: Propagácia slo
venských Pudových piesní v období obrodeneckém 
(též Č.), ČL 1965 + Č. pramene moravských národ- 
ných piesní, ČL 1969 → Slovensko-slovanské lite
rárně vzťahy a kontakty (1979); V. Mayer: K. A. Vi- 

nařický a F. L. Č. jako autoři školních čítanek, Čes. 
jazyk a literatura 1969/70; J. Mukařovský: Přísloví 
jako součást kontextu, in Cestami poetiky a estetiky 
(1971); A. Závodský: Květinové epigramy F. L. Č., 
SPFF Brno, ř. literárněvědná D 20, 1973; J. Pech: F. 
L. Č. a snahy Jungmannovy generace, Čtenář 1974; J. 
Lebeda: Lužické ohlasy u F. L. Č. (přátelství s S. A. 
Smoleřem, výňatky ze vzáj. koresp.), Lid. demokra
cie 27. 8. 1977.

kh

Ladislav Čelakovský

* 29. 11. 1834 Praha
† 24. 11. 1902 Praha

Botanik, překladatel Shakespearových dramat a an
glické, ruské a německé poezie.

Nejstarší z dětí Františka Ladislava Č., bratr 
právníka a právního historika Jaromíra Č. 
Gymnázium navštěvoval ve Vratislavi, kde byl 
jeho otec univ. profesorem (1842—49), pak 
v Praze (mat 1853). Po otcově smrti (1852) se 
ho ujal J. E. Půrky ně; u něho získal L. Č. prů
pravu k vědecké práci, v Purkyňově Živě pub
likoval už za gymnazijních let přírodopisné 
články a literární pokusy, pod jeho metodic
kým vlivem studoval na pražské filoz. fakultě 
přírodní vědy. Po absolutoriu (1858) suploval 
přírodopis na gymnáziu v Chomutově; spřáte
lil se tu s rodinou botanika a lékaře dr. Knafa, 
s jehož dcerou Luisou se 1864 v Praze oženil. 
(Jejich syn Ladislav Č. ml., 1864—1916, se poz
ději stal profesorem botaniky na technicej Po 
skončení suplentury v Chomutově byl L. C. asi 
půl roku vychovatelem v domě továrníka A. 
Richtra na Zbraslavi. 1860 se stal kustodem 
botanických sbírek Českého muzea (tuto funk
ci zastával do konce života). 1863 získal dok
torát filozofie, 1864 se stal členem komitétu 
pro přírodovědecký výzkum Čech a vedoucím 
jeho botanické sekce, 1866 docentem botaniky 
na pražské technice, 1871 mimořádným, 1880 
řádným profesorem botaniky na Karlo-Ferdi- 
nandově univerzitě, po jejímž rozdělení 1882 
přistoupil k české univerzitě. Byl členem do-
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mácích i zahraničních učených společností, ve
řejné funkce neměl. Od počátku 60. let prová
děl a organizoval botanický průzkum Čech, je
hož výsledkem byl Prodromus květeny české, 
základní dílo české floristiky. Autoritu 
v evropské přírodovědě získal studiemi z obo
ru srovnávací morfologie, v nichž na základě 
Darwinovy teorie vypracoval nové pojetí vý
voje rostlin. Zabýval se i přírodní filozofií 
a dějinami botaniky. Vydal samostatně nebo 
v časopisech a věd. sbornících přes 150 prací. 
Mj. patřil k základnímu autorskému okruhu 
Riegrova a Ottova naučného slovníku, na Ot- 
tově se podílel i jako odborný redaktor.

Příležitostně publikoval L. Č. jednotlivé pů
vodní básně. Jeho překladová tvorba, oriento
vaná hlavně na anglickou literaturu, se opírala 
o spolehlivé filologické a kulturněhistorické 
základy a vyznačuje se kultivovaným stylem, 
nevymykajícím se z rámce tradiční poetiky; je
ho prvnímu překladu ze Shakespeara vytýkala 
kritika příliš knižní ráz. Kromě několika dra
mat, vydaných v muzejní edici Dramatická dí
la W. Shakespeara, přeložil L. Č. ukázky ze 
staroanglické poezie a z G. G. Byrona a jed
notlivé drobné práce z německé a ruské litera
tury (Novalis; M. J. Lermontov, A. V. Kolcov, 
A. S. Puškin, A. S. Chomjakov, D. V. Veneviti- 
nov). V 50. letech spolupracoval s J. V. Fričem 
(přispěl do Lady-Nióly, 1857 se podílel na pří
pravě neuskutečněného týdeníku Svět a do
mov), 1863 se měl stát nástupcem B. Mosera 
v redakci Šotka a Brejlí (funkci nepřijal), 1870 
byl jedním z redaktorů Ruchu. Jeho literární 
předpoklady se specificky uplatnily v oblasti 
odborného stylu; projevily se ve schopnosti 
vyložit nezjednodušeně a přitom srozumitelně 
vědeckou problematiku i laikům.

ŠIFRY: čl, čý (Slovník naučný, red. Rieger), Ič, LČ. 
(Ottův slovník naučný). ■ PŘÍSPĚVKY in: Archív 
pro přírodověd, výzkum Čech (1868—83 Prodromus 
květeny české 1—4); ČČM (mj. překlady: 1855 Hon 
cheviatský. Staroanglická balada; Král Leir a jeho 
tři dcery. Anglická balada; Ukázky ze starých skot
ských balad a písní; G. G. Byron: Melodie hebrej
ské; 1857 Antologie ze sadův poezie ruské); alm. La- 
da-Nióla (1855); Lumír; Osvěta; Rozpravy ČAVU; 
Rozpravy KČSN; Vesmír; Věstník KČSN (1881—90 
Prodromus ..., pokr.); Živa (odb. články, 1847 lit. de
but: překlad z Novalise); — posmrtně: sb. Lit. archív 
(1966, část překl. Král Lear, z rkp., ed. R. Havel, M. 
Heřman). — Mimoto příspěvky v cizojazyčných 
odb. časopisech a sbornících: Botan. Zentralblatt;

Botan. Zeitung; Englers botan. Jahrbůcher; Lotos; 
Oesterr. botan. Zeitschrift; Pringsheims Jahrbůcher 
fůr wissenschaftl. Botanik; Regensburger Flora aj. ■ 
KNIŽNĚ. Překlady: W. Shakespeare: Král Lear 
(1856, i prem.) 4- Král Jindřich IV. (1. díl 1859, prem. 
1862; 2. díl 1870) -I- Bouře (1870). — Ostatní práce: 
Přírodopisný atlas rostlinstva s výkladem (1866); 
Prodromus květeny české (1877); Analytická květe
na česká (1879); Nauka o květenstvích na základě 
deduktivním (1892) aj.; i učebnice pro gymnázia. ■

LITERATURA: J. Malý: Dramatická díla W. Sha
kespeara... Král Lear (ref. překl.), ČČM 1857; B.: 
Dr. L. Č., Světozor 1879; e: Dr. L.Č., Čes. včela 1880; 
J. V. Frič in Paměti 4 (1887); an.: Prof. dr. L. Č., Zlatá 
Praha 1889, č. 26; ■ nekrology: an., Zvon 1902/03, č. 
10; J. Podpěra, ČČM 1903; B. Bauše, Osvěta 1903, sv. 
1 ■; J. Baudiš: Příspěvky ke kritice českých překladů 
shakespearovských, ČMF 5, 1915/17, č. 5; J. Kvapil: 
Syn básníkův, LidN 26. 7. 1931.

kh

Jan Karel Čemus
* 28.1.1895 Horní Mokropsy (Všenory-H. M.) 
u Prahy
† 11.11.1969 Kadaň

Prozaik, autor četných dobrodružných a umělecko- 
-naučných knih pro mládež a několika psychologic
kých a detektivních románů pro dospělé; též autor 
technických příruček.

Beletristické práce podepisoval J. K. Čemus, 
odborné ing. J. Čemus. Byl synem učitele. 
Školní docházku zahájil v rodišti 1901, posled
ní ročník základní školy a reálku absolvoval 
v Praze (mat. 1913). Po ukončení studia elek
trotechniky na pražské technice byl jako inže
nýr zaměstnán u různých firem, ve 30. letech 
měl několik let samostatnou technickou kan
celář. Časopisecky publikoval od 1925, a to 
zprvu odborné články; v Nár. politice a Právu 
lidu vedl motoristickou hlídku; v polovině 20. 
let začal také vydávat odborné příručky. Od 
1927 se uplatnil i jako fejetonista, kurzívkář, 
autor povídek a románů na pokračování i jako 
překladatel beletrie a odborných článků z an
gličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny;
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pěstoval i kritiku literatury pro mládež (Nár. 
politika). Je autorem drobnějších klavírních 
skladeb, uváděných hlavně v rozhlase, a po
chodů (několik jich bylo vydáno i tiskem). Pra
coval též jako výtvarník (drobná grafika, hlav
ně knižní obálky). V průběhu 20. a 30. let pro
cestoval Itálii, Jugoslávii a Německo. Na po
čátku okupace byl vězněn gestapem, po pro
puštění se až do konce války živil vyučováním 
cizích jazyků. Od 1945 žil v Liberci, pak v Ka
dani.

Těžištěm Č. beletristické činnosti jsou prózy 
pro mládež, které se žánrově a tematicky dělí 
na dvě části: jednu tvoří knížky umělecko- 
-naučného zaměření, v nichž se autor snažil 
o působivé podání odborné látky uplatněním 
beletristických postupů a potlačením didakti- 
zujícího výkladu (Bratři Drátové, Společnost 
na kolech), druhou tvoří oddechové příběhy, 
založené na líčení prázdninových dobrodruž
ství (Šest hvězdiček, Chata děsu) nebo zážitků 
při podivuhodných cestách (Pod klenbou pra
lesa, Ostrov Bohemia); děj často nepravděpo
dobný je tu kombinován se zajímavě podáva
nými poznatky přírodovědnými a geografický
mi. Životopisný román Frantík vynálezce zo
brazuje život a dílo F. Křižíka. V poválečných 
pracích pro děti využíval Č. dobrodružných 
aspektů odbojové a osvobozovací tematiky 
(Obrněný vlak). Z Č. knih pro dospělé je nej
významnější román Muži bez límečku se zře
telně autobiografickými prvky. Jde o první díl 
zamýšlené trilogie, která měla postihnout osu
dy a postoje generace poznamenané ve svém 
dospívání první světovou válkou a prožívající 
zralý věk v hrozbě a pak skutečnosti války no
vé.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ingus (Lid. listy), Petr Če
mus, Vladimír Jenka, VI. Jenka; č, Č, Čs., -jkč-, JKČ. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Auto (od 1926); Lány (od 1927); 
Lid. listy; Lid. noviny (od 1940); Malý čtenář (od 
1939); Mladý hlasatel (od 1938); Nár. listy (od 1926); 
Nár. politika (od 1925); Právo lidu (od 1925); Seve- 
ročes. deník (od 1946); Zeměd. noviny. Mimoto pří
spěvky v dalších denících a odb. časopisech. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Tajný spolek SNOŠ (R pro ml., 
b. d., 1938); Skalní hnízdo (R pro ml., 1941); Pod 
klenbou pralesa (R pro ml., 1941); Stín v pozadí (R
1942);  Zimomřivý člověk (R 1942); Šest hvězdiček 
(R pro ml., 1942); Jezero na Vysočině (R pro ml.,
1942) ; Tajemná loď (R pro ml., 1942); Bratři Drátové 
(R pro ml., 1943); Frantík vynálezce (R pro ml.,
1943) ; Bratrstvo síly (R pro ml., 1944); Chata děsu (R 

pro ml., 1944); Mladí vědci (R pro ml., 1944); Bratři 
Drátové (D pro ml., 1944, i prem.); Písně práce (BB
1944);  Ostrov Bohemia (R pro ml., 1945); Společnost 
na kolech (R pro ml., 1946); Obrněný vlak (P pro ml., 
1946); Muži bez límečku (R 1946; 1. díl trilogie Ubitá 
generace); Ranč nad Vltavou (R pro ml., 1947); Pan
céřová pěst (P pro ml., 1947); Od hor k moři (R pro 
ml., 1948). — Ostatní práce: Úvod do radiofonie 
(1926); Elektřina v zemědělství (1927); Praktické 
a úsporné použití elektřiny v zemědělství (1928); 
Automobil (1928); Poruchy v radiofonii (1929); Po
ruchy a opravy automobilu (1930); Automobilistou 
v několika hodinách (b. d., 1930); Pohonné stroje 
v zemědělství (b. d., 1931); Liberec a jeho okolí 
(1946); Jizerské a Lužické hory (1946); Svět elektřiny 
(pro ml., 1946); Svět automobilů (pro ml., 1947). ■ 
REDIGOVAL časopisy: Auto (1926—29), Lány 
(1927—28). ■

LITERATURA: J. Hloušek: ref. Tajný spolek 
SNOŠ, Úhor 1938 -I- ref. Šest hvězdiček, Úhor 1943; 
R. Kapounová, B. Lacina: ref. Ostrov Bohemia, 
Štěpnice 1946/47; Lumoj: ref. Bratři Drátové, Ko
menský 1955.

ah, sm

Emanuel Čenkov

* 14.4.1868 Praha
† 24. 6.1940 Praha

Lyrik nálad a žánrů, vyšlý ze školy J. Vrchlického, 
prozaik, esejista a překladatel, propagátor česko- 
-francouzských vztahů.

VI. jm. Emanuel Stehlík, rytíř z Čeňkova 
a Treustáttu; podepisoval své práce též E. rytíř 
z Čeňkova a dalšími obměnami jména i pří
domku; vystudoval gymnázium (mat. 1886) 
a práva v Praze (doktorát 1892), po studiích 
vstoupil do služeb pražského magistrátu a stal 
se vedoucím oddělení pro styk s cizinou. Patřil k 
k nadšeným zprostředkovatelům kulturních 
styků česko-francouzských. Znalost francouz
ské kultury obohacoval cestami a pobyty ve 
francouzském prostředí (poprvé 1897), kde 
poznal řadu významných osobností (L. Léger, 
F. Coppée, A. Rodin aj.) a stal se členem řady 
kulturních institucí (Akademie v Marseille 
a v Chambéry, sdružení felibrů aj.); z těchto
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Čenkov

poznatků čerpal při organizaci kulturněpoli- 
tických styků i v beletristické a překladatelské 
práci. Byl členem Penklubu, literárního odboru 
Umělecké besedy (od 1898 člen výboru) a Má
je. Navštívil rovněž Itálii (1908) a další země.

Č. náladová, krajinářská a žánrová lyrika, 
provázená často sociálními motivy a hlásící se 
k J. Vrchlickému jako vzoru, se zvláště v prv
ních sbírkách vyznačovala hlubokým osobním 
prožitkem. Intimní vyznání ze vztahu k příro
dě a domovu, z pocitů osamělosti, nemoci i ho
ře z matčiny smrti (Eros a Psýché, Rok na sa
motě) vystřídala později popisná poezie ulpí
vající na vnějškovém dojmu (Paříž) a nakonec 
programově vlastenecká, silně didaktická 
tvorba (Dojmy a kontemplace básníka 20. vě
ku). Generační pocity tísně v domácích pomě
rech národnostního pokořování a touhy po 
tvůrčí a lidské volnosti se obrážejí v lehce čr
taných lyrických prózách (Motýli a chiméry) i
v románě z prostředí českých umělců v Paříži 
(Romantikové); tyto pocity vedly také Č. ke 
sblížení s francouzskou kulturou, které doku
mentuje zvláště kniha memoárových a esejis- 
tických prací U krbu Francie. Z veršů s fran
couzskou tematikou se však vedle obdivu lec
kde ozve i náznak rozčarování světem, který 
nedovedl uvést ve skutek své vlastní ideály 
rovnosti a svobody. Překladatelská činnost C. 
je věnována skoro výhradně francouzskému 
písemnictví; trvala od 90. let 19. stol, až do au
torova pozdního věku a soustředila se přede
vším k V. Hugovi, P. Bourgetovi, J. Richepino-
vi a M. Prévostovi.

PSEUDONYM: František Bílek (Zlatá Praha). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Correspondence Tchěque (1912); 
Čas. čes. studentstva (od 1889); Čes. revue (od 1913); 
Čes. stráž; Čes. Thalia (od 1888); Čes. svět (od 1908); 
Hlas národa (i příl. Nedělní listy, od 1892); Jitřenka 
(od 1889); Květy (od 1888); Lit. listy (od 1892); Lumír 
(od 1889); Máj (od 1903); Nár. obzor (1906); Niva 
(od 1893); Nové proudy (1893); sb. Oslavy V. Huga 
v Paříži roku 1912 (1913); La Revue de Pays ďOc; 
La Revue slavě (1906); Rotnáglův sborník (1935); 
Rozhledy (od 1894); Ruch (od 1888); Světozor (od 
1888); Topičův sborník (od 1916); Vesna (od 1894); 
Zlatá Praha (od 1887); Zvon (od 1905). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Z mého alba (BB 1889); Eros a Psýché (BB 
1890); Rok na samotě (BB 1894); Chmury a červán
ky (BB 1899); Paříž (BB 1900); Domovem i cizinou 
(BB 1910); Romantikové (R 1919); Motýli a chiméry 
(PP 1919); U krbu Francie (EE 1930); Dojmy a kon
templace básníka 20. věku (BB 1934). — Překlady: 
C. Menděs: Chudá láska (1888); P. Bourget: Žák 

(1890) + Steeple-chase (1895); A. de Musset: Rolla 
(1892); J. Richepin: Bizarní smrti (1894); M. Prévost: 
Polonevinné (1895) -I- Mlýn nazaretský (1896); V. 
Hugo: Bídníci (1897 — 99) + Chrám Matky boží 
v Paříži (1902) + Han z Islandu (1928) 4- Bug Jar- 
gal (1931); C. Mauclair: Auguste Rodin (1907). — 
Ostatní práce: Paris et Prague (studie, 1909); La Bo
héme et sa capitale (1912); L. Léger, člen Francouz
ského institutu (1913). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
sb. Oslava V. Huga v Paříži roku 1912 (1913). ■

LITERATURA: ■ ref. Z mého alba: B. Čermák, 
NL 2. 5. 1889; J. V. (Vrchlický): Novinky našeho Par
nasu 2, Hlas národa 22. 5. 1889; I. Mráz, Lit. listy 
1888/89; -b-, Světozor 1888/89; A. V. (Vrzal), Hlídka 
literární 1889; -ek, Čas. čes. studentstva 1889 ■;■ ref. 
Eros a Psýché: Astur (H. G. Schauer), Lit. listy 1889/ 
90; -a- (F. V. Vykoukal), Světozor 1889/90; A. V. (Vr
zal), Hlídka literární 1890; B. Čermák in Obraz bá
snictví českého za rok 1890, ČČM 1891 ■; jv (J. Vo
dák): ref. Bizarní smrti, Lit. listy 1893/94; A-a (A. 
Procházka): ref. Polonevinné, Lit. listy 1894/95; ■ 
ref. Rok na samotě: J. Karásek, Niva 1894/95; F. V. 
Krejčí, Rozhledy 1894/95 (k tomu i Č. polemika, Čes. 
stráž 7.9. 1894); B. (T. G. Masaryk), Naše doba 1894/ 
95; K. Dostál, Hlídka literární 1895 ■;■ ref. Bídníci: 
an., Zlatá Praha 1896/97; -a-, Lumír 1899/1900 
ref. Paříž: jv (J. Vodák), Besedy Času 1900; an., Roz
hledy 1899/1900 ■;■ ref. Domovem i cizinou: -ejč- 
(J. Krejčí), Naše doba 1910/11; K. Fiala, Moderní re
vue 1910/11; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 1910/11; 
-il (A. Novák), LidN 26. 2. 1911 ■; J. B. (Borecký): E. 
Č. padesátníkem, Topičův sborník 1918; ]. F. (Fol- 
precht): ref. Romantikové, Zvon 1918/19 + Litera
tura (ref. Motýli a chiméry), Čes. revue 1919/20; 
-och- (F. S. Procházka): ref. U krbu Francie, Zvon 
1930/31; ■ ref. Dojmy a kontemplace básníka 20. 
věku: V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 1933/34; -pa- (F. 
S. Procházka), Zvon 1933/34 ■; ne (A. Novák): E. Č. 
sedmdesátníkem, LidN 14. 4. 1938; -btk- (V. Brtník): 
Básník E. Č...., Zvon 1937/38; ■ nekrology: -btk- 
(V. Brtník), Zvon 1939/40; V. Hánek, Venkov 27. 6. 
1940; Kp (J. Knap), Venkov 28. 6.1940 ■.

mř
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Čenský

Ferdinand Čenský

* 29.5.1829 Čechticeu Benešova
† 30.1.1887 Praha

Učitel češtiny na vojenské akademii, literární a vo
jenský historik, žurnalista, autor vzpomínkových 
próz, překladatel.

Pokřtěn Ferdinand Antonín Jan, na počátku 
své literární dráhy se podepisoval Ferdinand 
Jaromír. Otec Jan Evangelista, obchodník, sta
rosta v Čechticích († 1855). 1837 byl F. Č. po
slán do Jihlavy naučit se německy, od 1840 stu
doval na Akad. gymnáziu v Praze, 1842—46 
v Německém (Havlíčkově) Brodě (rokem 1844 
datuje své národní uvědomění); 1847—48 stu
doval v Praze filozofii. Za revoluce spolupra
coval s Pražským večerním listem od jeho za
ložení (červenec 1848), měl na starosti rubriky 
Zprávy z venkova a Ostatní Rakousko, psal 
(též do Včely) referáty o českém divadle. Po 
zastavení listu (únor 1851) byl vyšetřován, ze
jména pro článek o smrti A. Smetany, a věz
něn na Hradčanech; 8.11. byl prohlášen za ne
vinného, ale protože již předtím byl z úřední 
moci odveden k vojsku, byl přímo z vězení po
slán kil. pěšímu pluku. Byl 5 let v Mohuči 
(Mainz), 1 rok ve Frankfurtu nad Mohanem, 
6 let v Itálii (Ferrara, Bologna, Benátky, Vero
na aj.), 4 roky v jižním Tyrolsku, 3 roky v Lin
ci; v rozmezí 1853—59 získal hodnost desátní
ka až nadporučíka. Naučil se vlámsky a ital
sky. Účastnil se italského tažení 1859, bitev 
u Melegnana a Solferina. 1859—65 učil češtině 
důstojníky a kadety plukovní školy, češtině 
učil i v Linci (1866—69). V září 1869 byl povo
lán na vojenskou akademii do Vídeňského 
Nového Města (Wiener Neustadt) za učitele 
české řeči a literatury (od 1870 setník). 1873 
učil češtině v císařské rodině (arciknížata 
Františka a Otu). Od 1879 pomáhal A. V. Šem- 
berovi v překládání říšského zákoníku, po je
ho smrti (1882) prováděl dočasně tuto práci 
sám. Na podzim 1885 odešel na vlastní žádost 
do výslužby (jako major, vyznamenaný rytíř
ským křížem) a přestěhoval se do Prahy. One
mocněl, byl operován, zemřel na rozklad krve. 
Pohřben byl na vojenském hřbitově v Karlině.

V revolučních letech, kdy působil jako radi
kální novinář, napsal mj. několik politických 
úvah, přeložil operní libreto, začal překládat 
a psát (do Včely) povídky a novely. Ve vězení 

na Hradčanech přeložil dvě Moorovy básně 
(otištěny později v Obrazech života), v 50. le
tech přispíval pod pseudonymy hl. do Praž
ských novin (dopisovatelská služba, politické 
zpravodajství, cestopisné črty) a do kalendáře 
Koleda (memoárová próza, překlady poví
dek), v 60. letech se publikačně odmlčel. S uči
telskou funkcí v 70. letech souvisí jeho autor
ství české gramatiky pro Němce a vojenské 
čítanky (obojí zavedeno jako učebnice ve vo
jenských akademiích); vydal také německo- 
-český slovník vojenské terminologie. Od po
čátku 70. let hodně přispíval do českých časo
pisů, nejvíce spolupracoval s Osvětou. Napsal 
velký počet nekrologů (Čerstvé rovy) a literár- 
něhistorických portrétů či vzpomínkových črt, 
pojednávajících jednak o vojácích — spisova
telích (J. Jeník, M. Z. Polák, T. Burian, M. Fial
ka, E. S. Friedberg-Mírohorský), jednak 
o osobnostech, které poznal hlavně v letech 
svých literárních počátků (J. Malý, F. Hajniš, 
K. Amerling, V. S. Štulc, V. B. Nebeský, F. M. 
Klácel, A. V. Šembera, Samo Chalúpka, F. S. 
Kodym, M. Čacká aj.); hodnota těchto článků 
je ve shromáždění a vysvětlení životopisných 
údajů, často unikátních. Napsal také věcně pří
nosné stati o počátcích obrozenské éry 
a o české žurnalistice revolučních let. Z kore
spondenční pozůstalosti T. Buriana (kterou po 
jeho smrti zakoupil i s knihovnou) pořídil ko
mentovaný výbor Z dob našeho probuzení, 
který vydán ve Světozoru 1874 vzbudil takový 
zájem, že rok nato vyšel knižně. Připravoval 
se k napsání životopisu Havlíčkova. S J. Thil- 
lem pracoval na vojenskohistorických studiích 
o třicetileté válce, revidoval jeho prózu Pavel 
Poctiva, dokonalý vojín. V březnu 1873 začal 
zpracovávat rodinnou kroniku a psát autobio
grafii (rukopis doveden do 1844). V nedělní 
příloze Hlasu národa 1886 otiskl tři memoáro
vé črty z revolučního období. — Překládal 
z italštiny, vlámštiny, polštiny, němčiny. Přelo
žil několik Rubešových básní do italštiny (pře
klad prý vyšel tiskem, nezjištěno kde).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Čechtický, Hána, J. F. (ne
bo Ferdinand) Šaftlich (Včela), Vojtěch Hán (Praž
ské noviny v 50. letech), Vojtěch Hejna; Č., Čský, 
Č-ý, F. Č-ý, F. J. Č., F. -ský, (-r-) (Pražský več. list). ■ 
PŘÍSPĚVKY m. Hlas národa (od 1886); Jitřenka (od 
1886); Kalendář Matice (od 1885); kal. Koleda (od 
1854); Lumír (od 1856); Nitra (od 1876); Obrazy ži
vota (od 1862); Osvěta (od 1871); Pražské noviny 
(od 1846); Pražský večerní list (1848—51); Posel
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z Budce (od 1875); Rozhledy literární (od 1886); Svě
tozor (od 1873); Včela (od 1849); Věstník bibliogra
fický (od 1872); Vojenské listy (od 1871); Žižka (od 
1870). ■ KNIŽNĚ. Překlady: W. Friedrich: Marta čili 
Trh v Richmondu (libreto k Flotowově opeře, 1872, 
prem. 1850); G. Ratzenhofer: C. k. rakousko-uherská 
válečná moc, její složení a zřízení (Těšín 1876); mi
moto v 70.—80.1. překlady vojen, řádů, rukovětí a ji
ných publikací pro potřeby armády. — Ostatní prá
ce: Vojenský slovník německo-český (1871); Kurz- 
gefasste praktische Grammatik der böhmischen 
Sprache fůr Deutsche mit besonderer Berůck- 
sichtigung der Militárterminologie (1871, 2. přeprac. 
vyd. 1878, 3. přeprac. vyd. posmrtně 1888). Společně 
s J. Thillem: Česká válka od r. 1618 do r. 1622 (1875) 
+ K dějinám třicetileté války od r. 1621 do r. 1648 
(1879). ■ KORESPONDENCE: J. Schmitt: Z kore
spondence spis. F. Č. (paní M., býv. studentské lásce, 
z 1854-66), Nár. obzor 27.5. a 15. 7.1911 + F. Čen- 
ského deník z transportu do Mohuče (rodičům 
z 1851), Nár. obzor 24. 2. a 15. 3. 1912. I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Vojenská čítanka (1871); Z dob 
našeho probuzení (komentovaný výbor lit. kore
spondence T. Buriana s vrstevníky, 1875 ← Světo
zor 1874); Česká čítanka ku potřebě vzdělávacích a 
vychovávacích ústavů vojenských 1—3 (1884—85). 
■

LITERATURA: R. Tschorn: Bouřliváci (Polák, 
Zach, Čenský) (1928). ■ an.: České divadlo. V neděli 
(ref. Flotow: Marta), Pražský večerní list 1860, přílo
ha k č. 30; ■ ref. Z dob našeho probuzení: F. Zá- 
krejs, Osvěta 1875, č. 10; M. K. (Matěj Kovář), Bese
da učitelská 8, 1876, č. 15■; an.: F. Č. Životopisný 
nástin od bývalého jeho spolužáka, Světozor 1876; J. 
Neruda: Překladatel Marty, setník a profesor, pan F. 
Č. vypravuje, NL 1880 → Divadelní táčky (1881) 
a České divadlo 6 (1973) + F. Č., Humorist, listy 
1885 → Podobizny 3 (1954); J. Kuffner, ref. Česká čí
tanka ..., NL 8. 1. 1885; J. J. (Josef Jireček): ref. Čes
ká čítanka ku potřebě c. k. vzdělávacích a vychová
vacích ústavů vojenských, ČČM 59, 1885, sv. 2; J. 
Svátek: Habsburkové a český jazyk (navazuje na 
memoárovou stať F. Č. z téhož roč. Osvěty), Osvěta 
1886; an.: Na líc a na rub (vyprávění A. Heyduka 
o F. Č. a kontrastující komentář k němu), Čas 
1886/87, č. 21; ■ nekrology: an., Lit. listy 1886/87, č. 
5; F. Chalupa, Rozhledy literární 1886/87, č. 11; an., 
Světozor 1886/87, č. 11; an., Květy 1887, č. 4; J. L. 
Turnovský, Hlas národa 1887, č. 31, 32, 34; an., Ruch 
1887, č. 5; an., Zlatá Praha 1887, č. 12 ■; H. Voves: 
Upomínka na F. Č., Budečská zahrada 1887; V. Zele
ný: F. Č., Osvěta 1887; P. Š. (Prokop Šup): Věk Al
brechta z Valdštýna, Hlídka literární 8, 1891, č. 11; J. 
Hanuš: Bouřlivý rok v životě V. B. Nebeského (F. Č. 
hájil Nebeského proti nařčení z útoku proti RKZ), 
Zlatá Praha 1893/94; J. Vlček in Několik kapitolek 
z dějin naší slovesnosti (1912) → Kapitoly z dějin 
české literatury (1952); M. Novotný: Knihovna F. Č., 
LidN 2. a 14. 3. 1933; A. Novák: Rakouský důstojník

Čep

— český spisovatel, LidN 30. 1. 1937 + Rakouský 
důstojník — český vlastenec, LidN 1. 2. 1937; A. Jirá
sek in Dopisy 1871 — 1927 (1 dopis adresován F. Č.: 
1965); J. Neruda in Dopisy 3 (5 dopisů adresováno F. 
Č.; 1965).

mo

Jan Čep

* 31. 12. 1902 Myšlichovice (Haňovice-Mysle- 
chovice) u Litovle
† 25. 1. 1974 Paříž

Prozaik a esejista katolické orientace, překladatel 
z francouzštiny, italštiny, španělštiny a němčiny; pěs
titel situačně založené a básnivé povídkové epiky, 
která v hodnotách tradičního venkovanství (v do
mově, rodě, bohu) nalézá potřebné duchovní opory 
pro člověka moderního světa.

Pocházel z chalupnické rodiny, v níž se narodil 
jako první z desíti dětí. Do obecné školy cho
dil v Cholině, do gymnázia v Litovli (mat 
1922); v té době začal také tisknout první pří
spěvky v příloze ostravských Moravskoslez
ských novin, redigované V. Martínkem. V Pra
ze vystudoval na filoz. fakultě UK obor češti
na, angličtina, francouzština (abs. 1926). V ob
dobí 1926—27 pobýval ve Staré Říši u vydava
tele J. Floriana, 1927 se vrátil do Prahy a půso
bil zprvu několik let jako lektor v nakladatel
ství Melantrich, poté jako spisovatel a překla
datel z povolání. V úzké souvislosti s jeho lite
rární, hlavně překladatelskou činností byly je
ho hojné cesty po západní a jižní Evropě, 
zvláště po Francii (tam poprvé 1928); na 
sklonku 1935 pobýval u G. Bernanose na Mal- 
lorce. Za druhé světové války, i po ní, kdy má
lo publikoval svou vlastní uměleckou tvorbu, 
žil především ve svém rodišti; věnoval se hlav
ně překladatelství a publicistice. V srpnu 1948 
emigroval.

Č. tematicky náleží mezi prozaiky české 
vesnice počátku 20. století se zvláštním zamě
řením na krátké literární útvary. Jeho beletrie 
je monotematická a bez větších vývojových 
zlomů; k její krystalizaci napomohli i auto
ři, které Č. překládal z francouzštiny, anglič-
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tiny, němčiny a španělštiny, zejména M. Ba- 
ring, H. Pourrat a G. Bernanos. Neměnné 
ve všech svých pracích Č. inspiračně vycházel 
z křesťanského světového názoru, jehož vliv 
se však v jednotlivých prózách projevoval 
rozličným způsobem a také s různou intenzi
tou. Základním tématem celého Č. literárního 
díla je vztah lidí k tradici, což znamená nejen 
k žijícím současníkům, ale i k těm, kteří tu byli 
před námi, a k těm, kteří tu budou po nás. Od
tud Č. převažující zájem o dětství, kdy všech
no teprve začíná a budoucí život je plný ta
jemství^ o stáří člověka, stojícího někdy těsně 
před svou smrtí, kdy jedinec rekapituluje dů
sledky celého svého života. Tento život, jak Č. 
naznačuje, je ve své pozemskosti vlastně jen 
zlomkem obecného bytí transcendentálního. 
To však aspoň zpočátku Č. literár^’ tvorby ne
bylo na závadu reálnosti líčení lidských osudů. 
Jejich nositelé jsou vždy obyvatelé vesnic, ně
kdy navrátilci do vesnického prostředí, často 
pokorní chudáci, jejichž život uplývá v rovno
měrně běžících starostech i radostech. Někdy 
si tyto postavy zachovávají tiché vědomí své 
vnitřní ceny, jindy se bouří až s jakousi barok
ní zběsilostí. Dílo Č. není příliš rozsáhlé, první 
dvě knížky Dvojí domov a Vigilie vstupují ve 
výběru do třetí C. knihy Zeměžluč, která se tím 
stává jakýmsi autorským výborem z tvorby 20. 
let. Č. v těchto svých prózách, pokud jde 
o kompozici a jazyk, neexperimentuje, vý
znam jeho prací spočívá především v úsporné 
sevřenosti básnického líčení při osvětlování 
lidských osudů a vybroušenosti jazyka, jak to 
dosvědčují i jeho překlady. V polovině 30. let 
dochází v Č. tvorbě k nepochybnému tvůrčímu 
uměleckému oslabení. Monotematičnost tvor
by urychlovala vyčerpání inspiračních zdrojů, 
náboženská orientace Č. tvorby se stala příliš 
zjevná, jak o tom svědčí i výběr postav. Č. se 
také jako jeden z mála našich spisovatelů 
v povídce Modrá a zlatá otevřeně postavil 
proti republikánskému Španělsku. Nekritic
kým vyzvědáním venkova, hodnocením kato
lického středověku jako ideového modelu pro 
současnost, ale i přímými politickými glosami 
oslaboval Č. svoji uměleckou pozici v naší lite
ratuře. Logickým důsledkem tohoto zaměření 
byla pak C. izolace ve vývoji naší poválečné 
umělecké tvorby, emigrace a nakonec opuště
ní beletrie vůbec.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Jan Bílovický; čp. ■ PŘÍ

SPĚVKY in: Akord (od 1931); Cesta (od 1924); Čte
me (od 1939); Kvart (od 1930); Lid. noviny (od 1941); 
Listy pro umění a kritiku (od 1933); Lit. noviny (od 
1932); Lumír (od 1938); Mor. slez, noviny (Ostrava); 
Obnova (od 1938); Rozmach (od 1926); Rozpravy 
Aventina (od 1930); Řád (od 1933); Sever a východ 
(od 1926); Tvar (od 1927); Vyšehrad (od 1946). ■ 
KNIŽNÉ. Beletrie a práce o literatuře: Dvojí domov 
(PP 19z6, pak v kn. Zeměžluč); Vigilie (PP 1928, pak 
v kn. Zeměžluč); Zeměžluč (PP 1931); Letnice (PP 
1932); Děravý plášť (PP 1934); Hranice stínu (R 
1935); Modrá a zlatá (PP 1938); Příbuzenstvo (P 
1939, pak v kn. Tvář pod pavučinou); Básník a jeho 
inspirační zdroje (E 1940, pak v kn. Rozptýlené pa
prsky); Tvář pod pavučinou (PP 1941); Lístky z alba 
(PP 1944, pak v kn. Polní tráva a Rozptýlené paprs
ky); Polní tráva (PP 1946); Rozptýlené paprsky 
(EE 1946). — Překlady: S. Anderson: Smutní trubači 
(1926); R. Gómez de la Serna: Zázračný lékař 
(1926); G. B. Shaw: Pekelník (1926, s K. Muškem); 
M. Baring: Šálení času (1929) 4- Cesta do neznáma 
(1935); J. Conrad: Tajný agent (1930); J. Galsworthy: 
Silnější než smrt (1930, s B. Rovenským); J. Barrow: 
Vzpoura na lodi Bounty (1930, se S. Jílovskou); W. 
H. Hudson: Purpurová země (1930); R. Schmied: Ca- 
rlos a Nikolás (1930); G. Bernanos: Odpadlík (1931) 
4- Zločin (1936) 4- Deník venkovského faráře 
(1937); R. L. Stevenson: Poklad na ostrově (1930) 4- 
Cerný šíp (1931) 4- Eseje (1938) 4- Podivný případ 
dr. Jekylla a pana Hyda (1940); E. Mörike: Mozarto
va cesta do Prahy (1932, s J. Zahradníčkem); H. Pou
rrat: Kašpar z hor (1932, s V. Čepem); R. Gallegos: 
Doňa Barbara (1936); C. Mayran: Zima (1939); Ch. 
F. Ramuz: Adam a Eva (1939) 4- Míra člověka 
(1939); J. Johnson: Teď v listopadu (1940); P. Grog- 
ger: Brána na Grimmingu (1941, s K. Dvořákem). — 
Výbor: Sestra úzkost (1944, usp. autor). — Souborné 
vydání: Spisy J. Č. (Vyšehrad, 1947—48,4 sv.). ■ RE
DIGOVAL: Epika, knihovna světových románů 
(1936-38). ■

LITERATURA: A. M. Píša: ref. Dvojí domov, 
Host 1926; F. X. Salda: J. Č, ŠZáp 1928/29; B. Fučík: 
ref. Vigilie, Host 1928; ■ ref. Zeměžluč: K. Sezima: 
Menší prózy, Lumír 1930/31 → Mlází (1936); A. No
vák, LidN 12. 7. 1931; A. M. Píša, PL 17. 5. 1931; F. 
X. Salda, ŠZáp 1931/32 ■;■ ref. Letnice: F. X. Salda: 
Dva moderní vypravěči, ŠZáp 1932/33 → Kritické 
glosy k nové poezii české (1939); K. Sezima: Menší 
próza, Lumír 1932/33 → Mlází (1936); A. Novák, 
LidN 29. 1. 1933 ■; J. Franz: O J. Č., LUK 1933; ■ 
ref. Děravý plášť: A. M. Píša, PL 16. 11. 1934; M. 
Dvořák, LUK 1935 ■; F. X. Salda: Jitřní zrak 4- 
Hromádka moderní české beletrie, obojí ŠZáp 1934/ 
35 → Kritické glosy k nové poezii české (1939); K. 
Sezima: Menší próza (ref. Děravý plášť) 4- Z nové 
tvorby románové (ref. Hranice stínu), obojí Lumír 
1934/35 → Mlází (1936); R. Černý: Tradice postav J. 
Č., LUK 1935; P. Fraenkl: Duše a kraj, Rozhledy
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1935; A. Novák: Ke kořenům, LidN 21. 4. 1935; B. 
Polán: První román J. Č., Čin 1935; B. Fučík: Umění 
povídky, LUK 1936; F. Götz: Cesta J. Č. za vnitřní 
vlastí, LitN 1937/38, č. 10; M. Pujmanová: Jak se ten
dence dělat nemá, U Blok 1938; K. Sezima: Z nové 
tvorby románové (ref. Příbuzenstvo), Lumír 1939/40, 
s. 150; B. Novák: Básník osobitého vidění světa a ži
vota, LidN 15. 6. 1941; A. Vala: Lyričnost Č. prózy 
+ Č. věta, Řád 1943; O. Králík in J. Č.: Sestra úzkost 
(1944); M. Dvořák: Č. Polní tráva, Akord 1946 4- Č. 
pojetí života a umění, Vyšehrad 1947; R. Černý: Č. 
Rozptýlené paprsky, Akord 1947; I. Slavík: J. Č., spi
sovatel křesťanský, Almanach Kmene 1948; B. Fučík 
in J. Č.: Zeměžluč—Letnice—Děravý plášť (1969); E. 
Strohsová: Básník návratů a návrat básníka, Listy 
1969, č. 12.

vf

Ztracený chlapec (1963); A. Uslar-Pietri: Zbrocená 
kopí (1963); M. Azuela: Vojáci bídy (1964); A. Fo- 
gazzaro: Malý starodávný svět (1965); I. Nievo: 
Zpověď Italova (1966); A. Moravia: Římanka (1966); 
C. Coccioli: Dědic Montezumův (1967); G. Berna- 
nos: Deník venkovského faráře (1969, s J. Čepem); 
G. Verga: Mistr don Gesualdo (1970); A. Yáňez: 
Déšť na spadnutí (1971); R. Gallegos: Doňa Barbara 
(1971); A. Palazzeschi: Sestry Materasiovy (1974); A. 
Banti: Spálená košile (1976); G. C. Chelli: Dědictví 
(1977).

jo

Václav Čep

* 10.10.1908 Myšlichovice (Haňovice-Mysle- 
chovice) u Litovle

Překladatel italské, francouzské a španělské prózy.

Pochází z chalupnické rodiny, jeho bratr je 
prozaik a překladatel Jan Čep. Po absolvování 
reál, gymnázia v Litovli (mat. 1927) studoval 
V. Č. na filoz. fakultě UK obor latina—fran
couzština (abs. 1933); 1931—32 studovaljako 
stipendista romanistiku a archeologii v Římě. 
Pak působil jako středoškolský profesor: 
1934—35 v Šumperku (1935—37 si odbýval 
vojenskou službu), 1937—45 v Nymburce (při
tom bydlel v Poděbradech), od 1945 až do své
ho penzionování (1970) v Praze.

V překladatelském rejstříku V. Č. je italská, 
francouzská a španělská próza 19. a hlavně 20. 
století. Dominantu jeho překladatelského díla 
tvoří románové fresky zrcadlící převratné úse
ky moderních italských dějin (Bacchelli, Fo- 
gazzaro, Manzoni, Nievo).

KNIŽNĚ. Překlady: H. Pourrat: Kašpar z hor (3. díl, 
1932; 1969 celé s J. Čepem); E. Baldacci: Intimní ži
vot rostlin (1941); P. Erizzo: Život advokátův (1941); 
R. Bacchelli: Mlýn na Pádu (2. díl, 1942); A. 
Fran^ois-Poncet: Berlín 1931 — 1938 (1947); A. Man
zoni: Snoubenci (1957); L. Pirandello: Staří a mladí 
(1958) -I- Mezi dvěma stíny (1959); G. Deledda:

Bohuslav Čepelák

* 3. 3. 1907 Praha
† 7. 2. 1969 Praha

Prozaik a novinář, především autor dobrodružné li
teratury z Divokého západu a knížek pro děti s pří
rodní tematikou.

Pocházel z rodiny truhlářského dělníka. Po 
ukončení nižšího gymnázia v Praze (1922) pra
coval jako praktikant a později jako knihku
pecký účetní ve Vědeckém knihkupectví 
v Praze. 1928 — 30 byl nakladatelským pracov
níkem a potom ředitelem Ústředního student
ského knihkupectví, v 1. pol. 30. let zároveň re
digoval trampské a sportovní časopisy (spolu
pracovník komunistického tisku od 1924; spo
luzakladatel časopisu Tramp). 1937—39 zastá
val funkci šéfa propagace ateliéru A-B a Lu- 
cerna-filmu. Za okupace byl spisovatelem 
z povolání, 1946—52 šéfem propagace Čs. 
státního filmu, 1952 — 69 redaktorem svazar
movských časopisů Signál, Střelecký sport, 
v Obraně lidu řídil trampskou rubriku. Po
hřben byl v Kytíně u Mníšku pod Brdy.

Zprvu psal C. dobrodružné příběhy z Divo
kého západu. Vážnější literární záměry začal 
naplňovat až od válečných let, a to pohádka
mi, adaptacemi cizích látek (Shakespeare, Ka- 
levala, Andersen) a hlavně prózami o zvířa
tech, v nichž uplatňoval rozsáhlé znalosti pří
rody, ale zároveň užíval pohádkových motivů. 
Nakonec zakotvil u románů pro chlapce, zasa-
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zených do přírody a postavených na tradičním 
zápolení klukovských klanů. Nejlepší je napí
navý prázdninový příběh Hoši z Bílé skály, 
odehrávající se ve scenérii brdských hřebenů 
a vyzařující lásku k přírodě a k lidem.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Allan Paterson, Bruče 
Halí, Edgar Wallhorst, Edwin Rudyard, E. W. Harri
son, Garry O’Grant, Harry B. King, Howard Ger- 
stocker, Irčan (hl. trampská hlídka Obrany lidu), J. B. 
Smith, Jeff Johanson, J. O. Henry, Johny Glaser, Jos. 
Honzl, Lad. Beran, Lewix Clark, L. Ragen, Pavel 
Soldán, Tim O’Brien, W. B. Powell, W. E. Harring- 
ton, W. Forest; I-n (hl. trampská hlídka Rudého ve
černíku). ■ PŘÍSPĚVKY in: Obrana lidu; Rudý ve
černík; Signál; Střelecký sport; Svět v obrazech; 
Tramp; Trampský a sportovní magazín; Trampský 
magazín; Trn. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Washington 
7986 (R 1937, pseud. Lewis Clark); Dobrodruh z Ne
vady (P 1938, pseud. Bruče Halí); Dobrodružství 
Steve Harvella (P 1938, pseud. Bruče Halí); Pionýři 
Divokého západu (P 1938, pseud. Bruče Halí); Po
strach pohraničí (P 1938, pseud. Bruče Halí); Rytíři 
texaských plání (P 1938, pseud. Bruče Halí); Seňor 
Dynamit (P 1938, pseud. Bruče Halí); Zlomená pod
kova (P 1938, pseud. Bruče Halí); Gentlemani Zápa
du (P 1938, pseud, W. E. Harrington); Štěkající kolt 
(P 1938, pseud. W. E. Harrington); Okřídlená smrt (P 
1938, pseud. E. W. Harrison); Orlové vzduchu (P 
1938, pseud. E. W. Harrison); Vítězství Torna Woo- 
da (P 1938, pseud. J. O. Henry); Strážce dostavníku 
(P 1938, pseud. Jeff Johanson); Smrtonosné zlato (P 
1938, pseud. Harry B. King); Bili Garry zasahuje (P 
1938, pseud. Tim O’Brien); Nepravý bandita (P 1938, 
pseud. Tim O’Brien); Tajemný jezdec (P 1938, pseud. 
Tim O’Brien); Únos Nity Smithové (P 1938, pseud. 
Tim O’Brien); Vyzvědač LK-X (P 1938, pseud. Garry 
O’Grant); Bratrstvo mstitelů (P 1938, pseud. Allan 
Paterson); Hra o život (P 1938, pseud. Allan Pater
son); Mstitelé (P 1938, pseud. Allan Paterson); Rudý 
jestřáb, náčelník Chirokesů (P 1938, pseud. Allan Pa
terson); Stone Clarck, pistolník (P 1938, pseud. Allan 
Paterson); Zrádce bílých tváří (P 1938, pseud. Allan 
Paterson); Smrt chodí kolem (P 1938, pseud. W. B. 
Powell); Bílý ďábel (P 1938, pseud. J. B. Smith); Dob
rodružství v Benicii (P 1938, pseud. J. B. Smith); Te
xaští jezdci (P 1938, pseud. Howard Gerstocker); 
Osamělý střelec (P 1939, pseud. Bruče Halí); Ran- 
cherská válka (P 1939, pseud. Tim O’Brien); Smrt 
Luke Wessona (P 1939, pseud. Tim O’Brien); Hodný 
strýček Sam (pohádka, 1939, pseud. Pavel Soldán); 
O hodném strážníkovi (pohádka, 1939, pseud. Pavel 
Soldán); O pejskovi a kočičce (pohádka, 1939, 
pseud. Pavel Soldán); O slonu, který nechtěl rýži 
(pohádka, 1939, pseud. Pavel Soldán); O zlém děd
kovi (pohádka, 1939, pseud. Pavel Soldán); Opičák 
Fuk (pohádka, 1939, pseud. Pavel Soldán); Pohádky 
o hodných zvířátkách (1940, pseud. Pavel Soldán);

Pohádky o hodných lidech (1940, pseud. Pavel Sol
dán); Nové pohádky o hodných zvířátkách (1940, 
pseud. Pavel Soldán); Rychlonohý ďábel (P pro ml.,
1940, pseud. Pavel Soldán); Povídky ze Shakespeara 
(adaptace pro ml., 1941); Severské báje a pověsti 
(pro ml., podle Kalevaly, 1941, rozšiř, vyd. 1946); 
Orlí křídla a Březová kanoe (R pro ml., 1941); Bou
řlivá hranice (P 1941, pseud. Bruče Halí); Dobro
družství Buda Rogerse (P 1941, pseud. Bruče Halí); 
Na jih od Ria (P 1941, pseud. Bruče Halí); Supův ko
nec (P 1941, pseud. Bruče Halí); Velké tažení (P
1941, pseud. Bruče Halí); Bili Garry zasahuje (P
1942, pseud. Tim O’Brien); Nepravý bandita (P 1942, 
pseud. Tim O’Brien); Andersenovy pohádky (1942, 
pseud. Josef Honzl); Pokorné království (PP pro ml., 
1942, pseud. Pavel Soldán); Bojovník statečného 
srdce (PP 1944); Hoši z Bílé skály (R pro ml., 1944, 
pseud. Pavel Soldán); Černoušek z borového lesa (P 
pro ml., 1946); Indiánské pohádky (1946); Kytička 
kopretin (BB pro ml., 1946); Stateční hoši (R pro ml., 
1948, pseud. Lad. Beran); Tucet pohádek o zvířát
kách (1948); Filmové pohádky ze sovětských kresle
ných filmů (1951). ■ REDIGOVAL periodika: Rudý 
večerník (trampská hlídka, 1928); Trampský maga
zín (1932); Trampský a sportovní magazín (1934); 
Obrana lidu (trampský sloupek, 1965—69). ■

LITERATURA: V. T. (Tichý): ref. Bojovník sta
tečného srdce, Nár. práce 5. 3. 1945; vpa (V. Pazou
rek): ref. Severské báje a pověsti, Svob. slovo 3. 4. 
1947; N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský): ref. Černou
šek z borového lesa, Komenský 1947/48 + ref. Indi
ánské pohádky, Komenský 1947/48; ■ nekrology: 
an., Signál 1969, č. 7; I. Štuka, Novinář 1969, č. 3; Z. 
Pírek, Zlatý máj 1969, č. 5 ■.

dv

Antonín Čermák

* 31. 5. 1776 Litomyšl
† asi 1837

Básník, přispěvatel Puchmajerova almanachu, kaza
tel.

Teologii studoval v Praze, 1830 působil jako 
farář v Českých Heřmanicích (u Vysokého 
Mýta), potom v Dolním Újezdě. Od 1831 již 
farářem v D. Újezdě nebyl. Proslul jako kaza
tel.

Poezii publikoval jen časopisecky. Do Puch-
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majerova Sebrání přispěl jedním epigramem, 
větší část jeho básnické produkce jsou drobné 
skladby s alegorickým charakterem a didaktic
kým posláním (bajky, podobenství); psal též 
lyriku elegickou a příležitostnou.

ŠIFRA: A. Č. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (od 
1834); Dobroslav (od 1820); Lit. příloha k Vídeň
ským novinám (od 1816); Přítel mládeže (od 1824); 
alm. Sebrání básní a zpěvů (1797). ■ KNIŽNĚ. Ná
boženská literatura: Nedělních kázaní díl 1—2 
(1828); Kázaní na svátky zasvěcené (1829); Kázaní 
na dny rozličných svátých a slavností (1831); — po
smrtně: Nedělních kázaní druhého ročního běhu díl 
1—3 (1838); Svátečních kázaní druhého ročního bě
hu díl 3 (1838).

mo

Bohuslav Čermák

* 31. 10. 1846 Pacov
† 9. 2. 1899 Praha

Autor povídek z maloměstského a exotického pro
středí, básník, literární kritik a historik, první mono- 
grafista J. Nerudy.

Obecnou školu vychodil v Pacově, gymnázium 
navštěvoval od 1859 v Jindřichově Hradci 
a od 6. třídy (1864) v Táboře. Po maturitě 
(1867) studoval v Praze na filoz. fakultě histo
rii. Již na gymnáziu v Táboře se účastnil stu
dentského ruchu, patřil k předním členům lite
rárního spolku Slavoj a přispíval pod pseud. 
Trnavský do jeho rukopisného listu Lužnice. 
V Praze byl členem studentského spolku Ruch 
i účastníkem ruchovských almanachů. Vypo
máhal i S. Čechovi při redigování Almanachu 
českého studentstva. Po studiích učil na sou
kromém gymnáziu ing. Made v Praze, 1873 se 
stal amanuensem a 1892 skriptorem pražské 
univerzitní knihovny. Knihovnictví zasvětil ta
ké svou jedinou obsáhlejší odbornou publika
ci. 1886—91 působil jako literární referent Ná
rodních listů. Zemřel na srdeční vadu.

Málo původní raná poezie B. Č. sahá od ly
rických popěvků a hálkovsky zabarvené, ale 
pesimisticky laděné písňové milostné lyriky 

přes opisnou rétorickou poezii až k ohlasům 
ukrajinské lidové epiky (s tématem boje kozá
ků s Tatary a Turky). Více se dařilo Č. v ara
beskách a humoreskách z prostředí rodného 
Pacovska, jež sebral do sbírky Z naší dědiny; 
ve své většině se vyznačují smyslem pro reál
nost příběhů a charakterů, vyprávěčským zau
jetím i humorným laděním. Jakmile se však Č. 
vzdálil od empirie maloměstského a vesnického 
života a zvolil — zejména ve svých pozdějších 
příbězích — exotičtější nebo alespoň cizokraj- 
né prostředí (Alžír, Francie, Uhry), ocitl se
v zajetí dobové fabulační romantiky, pro niž je 
příznačná násilná stylizace děje a zveličená 
role náhody, která nevěrohodně a uměle za
plétá osudy hrdinů. Jako literární kritik se Č. 
vyznačoval recenzentskou věcností, jež se 
odrazila i v jeho činnosti literárního historika. 
S neobyčejnou akribií shromáždil značné 
množství údajů pro své v Květech publikova
né monografie o V. Šolcovi, P. Chocholouško-
vi a J. Nerudovi (zůstala nedokončena), ale 
i o autorech méně významných a časem zapo
menutých (F. a K. Adamcové, B. Můhlsteino- 
vá).

PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. studenstva (1869); 
Almanach na oslavu 251etého trvání Akademického 
čtenářského spolku pražského (1874); Athenaeum 
(Londýn, od 1890); CČM (od 1891); Čes. včela (od 
1876); Domácí přítel (od 1884); Jitřenka (od 1884); 
Koleda (od 1880); Květy (od 1883); Lumír (od 1874); 
Nár. listy (od 1869); Obrazy života (od 1871); Pale
ček (od 1883); Rozhledy literární (od 1886); alm. 
Ruch (od 1868); Ruch (od 1880);. Světozor (od 1872); 
Šotek (od 1881); Zlatá Praha (od 1885); alm. Zora 
(1883). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Básně (1875); Z naší dě
diny (PP 1885); Malé povídky (1895). — Překlady:]. 
Verne: Dva roky prázdnin (1889). — Ostatní práce: 
Základové knihovnictví (1893). ■ REDIGOVAL edi
ci: Album výtečných povídek českých i přeložených.
■

LITERATURA: ■ ref. Básně: J. Neruda, NL 15. 5. 
1875 → Literatura 2 (1961); E. K. (Krásnohorská), 
Ženské listy 1875, č. 5; F. Zákrejs, Osvěta 1876 
ref. Z naší dědiny: E. Valečka, Lit. listy 1885; E. Mi- 
řiovský: Zlatá Praha 1885; Sb., NL 13. 6. 1885; F. V. 
Vykoukal, Osvěta 1887 ■ ; J. Karásek: ref. Malé po
vídky, Lit. listy 1895; ■ nekrology: L. Quis: Květy 
1889; an., Lit. listy 1889 ■.
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Jiří Čermák

* 12. 1. 1884 Praha
† 25. 6. 1955 Praha

Zeměpisec (geomorfolog) a cestovatel, vojenský his
torik, autor cestopisných črt, memoárových prací 
a literatury faktu.

Otec Bohuslav Č., úředník pražské univerzitní 
knihovny, byl básníkem, prozaikem a literár
ním historikem. J. Č. se narodil na Kampě, 
1889 se s rodiči přestěhoval na Smíchov. Stu
doval na gymnáziu v Žitné a Křemencově ulici 
(mat. 1902), po ročním studiu práv vystudoval 
na filoz. fakultě obory zeměpis a dějepis (dok
torát 1908). Po jednoroční vojenské službě 
studoval 1910 na univerzitě v Grenoblů, po 
návratu se stal asistentem geologického ústa
vu u prof. F. Počty. 1912—14 byl úředníkem 
knihovny Vysokých škol technických v Praze. 
V červenci 1914 narukoval do války, na ruské 
frontě byl raněn, 1915 zajat, vstoupil do čs. le
gií, 1920 se vrátil do Čech. Byl jmenován plu
kovníkem a pracoval v různých vyšších funk
cích Vojenského ústavu zeměpisného, od dub
na 1937 jako jeho velitel. Za okupace byl pen
zionován, později vězněn. Po válce se vrátil do 
Vojenského ústavu zeměpisného, 1946 odešel 
do výslužby. Byl pak vědeckým pracovníkem 
Kabinetu pro historickou geografii ČSAV, za
stával četné funkce v odborných institucích. 
Jeho vědecká práce se týká hlavně geomorfo
logie, geologie a horopisu.

Se svým bratrancem V. Dvorským cestoval 
J. Č. jako gymnazista po Čechách, 1902—14 
cestovali a provozovali horolezectví ve slovin
ských Alpách a na Balkáně. Jejich zážitky se 
promítly do společného díla, drobného cesto
pisu Albánské a černohorské obrázky. Horole
zecké zážitky zpracoval Č. i v jiných črtách. 
Kniha Člověk a hory, vyprávějící příběhy 
z historie horolezeckého dobývání velehor- 
ských vrcholů, blíží se formou svého zpraco
vání žánru literatury faktu. Z válečných dojmů 
napsal Č. dvě knihy memoárů; jiné Č. práce 
o čs. legiích za první světové války mají cha
rakter vojenskohistorických studií.

PŘÍSPĚVKY in: Alpský věstník (od 1904); Časopis 
čes. turistů (od 1910); Lidé a země (od 1953); Máj 
(od 1912); Nár. osvobození (od 1920); Pelclovy Roz
hledy (1911); Sborník České spol. zeměvědné, poz

ději Sb. Čs. spol. zeměpisné (od 1907); Věstník Ma
sarykovy akademie práce (od 1930); Vojenské roz
hledy (od 1924); Vojensko-zeměpisný sborník (od 
1950); Výroční zpráva Vojenského ústavu zeměpis
ného (od 1922); Zeměpisný magazín (1948). Mimoto 
příspěvky v zahraničních odb. časopisech a sborní
cích. ■ KNIŽNĚ. Cestopisné črty a memoáry: Hory 
(1907, s V. Dvorským, V. Jandlem a V. Tillem); Al
bánské a černohorské obrázky (1914, s V. Dvor
ským); Věrnost za věrnost (1921); Člověk a hory 
(1923); Cestami odboje (1925). — Ostatní práce: 
Skupina Razorská (1907); Němci v Přední Asii 
(1911); Boje pod Bachmačem a ústup z Ukrajiny 
1918 (1923); Naši v srbské armádě (1924); Desáté 
výročí bojů v Dobrudži (1926). Mimoto stati v Ma- 
chátově Ilustrovaném zeměpisu všech dílů světa 
a spoluautorství turistických průvodců. ■

LITERATURA: J. Stěhule: J. Č. šedesátník, Sbor
ník Čs. spol. zeměpisné 1945; V. Háufler: Sedmdesá
tiny J. Č., Země a lidé 1954; F. Vitásek: Sedmdesát 
let J. Č., Sborník Čs. spol. zeměpisné 1954; J. Kun- 
ský: J. Č. sedmdesátníkem, Kartografický přehled 
1954; V. Dvorský: Koritnická chata pod Mangartem, 
Sborník Čs. spol. zeměpisné 1954; ■ nekrology: an., 
Sborník Čs. spol. zeměpisné 1955; R. Kettner, Časo
pis pro mineralogii a geologii 1956 ■; J. Kunský: Za 
Triglavem, in Čeští cestovatelé 2 (1961).

mo

Jiří František Čermák

* 18. 11. 1749 Český Brod
†9. 2. 1817 Český Brod

Evangelický písmák, autor rukopisných pamětí, 
skladatel písní.

Nazýval se též J. F. Č. Českobrodský. Syn ša
fáře na kutnohorském panství, českobrodský 
měšťan a majitel dvorce. Horlivý pracovník 
evangelické církve, patřil mezi zakladatele 
evangelického sboru ve Kšelích, pracoval tu 
jako kurátor.

Zanechal rukopisnou kroniku (Kniha pa
mětní založená roku 1788...), cennou v parti
ích z let jeho života, zejména v zachycení udá
lostí před vydáním tolerančního patentu a po 
něm. Sbíral písně lidových autorů, sám písně 
skládal, dvě jeho písně (autorství určeno
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akrostichem) obsahuje jeho rukopisná sbírka 
nadepsaná Tyto písničky patřejípod správu Ji
řího Čermáka. Tam jsou zapsány též skladby 
Jiřího Volného, Josefa Bláhy a dalších, blíže 
neznámých lidových autorů (jméno autora vy
jádřeno akrostichem): Matěj Růžička, Václav 
Norbert Oktavian Kinský, František Antonín 
Novotný, Samuel Žluva, Vyšej Raden (Ne
rad?), Jan Zahradníček.

LITERATURA: F. Bareš: J. Č. Českobrodský a jeho 
paměti, ČČM 1891; J. B. Čapek in Československá 
literatura toleranční 1 (1933); L. Šmíd: Osudy ruko
pisné knihy pamětí J. C., Slovesná věda 1947 + Pí
semný doklad tzv. náboženské blouznivosti v pís
mácké pozůstalosti J. Č., Slovesná věda 1950 4- Va- 
vák a Čermák, Kostnické jiskry 1954.

mo

Kliment Čermák

* 1. 4. 1852 Čáslav
† 19. 1. 1917 Čáslav

Vlastivědný pracovník v oboru archeologie, muzej- 
nictví a numismatiky, autor prozaických knih přibli
žujících mládeži pradávnou i historickou minulost 
našich zemí.

Narodil se v rodině knihaře, starousedlého 
měšťana, ředitele čáslavské záložny, který se 
účastnil veřejného života 60. let. Také mladší 
bratr Bohuslav Č. (1855—1928), učitel v Měl
níku, byl literárně činný jako pedagog, kultur
ní pracovník a spisovatel pro mládež, publiku
jící v dobových dětských časopisech. Do školy 
začal K. Č. chodit v Čáslavi, ale nemoc (stráve
ná též v nemocnici v Hořičkách u České Skali
ce) ho donutila na 2 roky přerušit školní do
cházku. Doučoval se soukromě a po základní 
škole navštěvoval čáslavskou nižší reálku. Od 
1868 studoval v Praze na učitelském pedago- 
giu a poslouchal zoologii a paleontologii na 
pražské technice. 1871 nastoupil učitelské mís
to na obecné škole v Poličce, kde se také ože
nil; 1873 se vrátil do Čáslavi jako učitel na 
zdejší měšťanské škole, 1896 se stal jejím ředi

telem a tuto funkci zastával až do smrti.
Již jako student reálky jevil K. Č. živý zájem 

o kulturní dění, o geologii a archeologii. Na 
studiích v Praze získal i odborné poučení pro
střednictvím ředitele školy historika J. Lepaře 
a zejména paleontologa A. Friče, archeologa J. 
L. Píče i konzervátora F. Beneše. Tehdy také 
začal podnikat první studijní cesty, nejdříve po 
vlasti a pak i do ciziny (Rakousko, Sasko, jiho- 
slovanské kraje, severní Itálie a Švýcarsko, 
Bavorsko, Rusko a Polsko^ Prusko, Dánsko, 
Slovensko a Balkán včetně Řecka); účastnil se 
i archeologických sjezdů. 1875 byl zvolen čá
slavským letopiscem, stal se dopisujícím čle
nem Muzea Království českého a od 1877 pů
sobil jako jednatel, od 1891 jako předseda mu
zejního spolku Včela čáslavská; 1887 byl jme
nován konzervátorem vídeňské ústřední komi
se pro umělecké památky a starožitnosti. Pra
coval na výzkumech původního čáslavského 
sídliště Hrádku a o svých nálezech informoval 
veřejnost v pražských, vídeňských i berlín
ských časopisech; tyto práce mu získaly od
borné uznání a kontakty s archeology téměř 
celé Evropy. Praktické úkoly souvisící s růs
tem čáslavského muzea ho vedly k promýšlení 
organizace a vnitřní struktury krajinských mu
zeí na odborné vědecké základně; 1896 založil 
jeden z prvních muzeologických časopisů 
v Evropě, Věstník českoslovanských muzeí 
a spolků archeologických, který několik let re
digoval. Od konce 80. let se vedle archeologie 
a muzeologie ve středu Č. zájmu ocitla i nu
mismatika, jíž věnoval syntetický třísvazkový 
spis Mince království českého za panování ro
du Habsburského od r. 1526; dílu, na němž 
pracoval přes 20 let, předcházela menší práce 
O českých penězích do r. 1526. Jako čáslavský 
letopisec a kulturní historik sepsal řadu spisů 
zaměřených k historickým postavám, událos
tem a vlastivědným pamětihodnostem kraje 
a edičně připravil paměti několika kantorů 
z Čáslavi a okolí. Jako beletrista se Č. stal jed
ním z tvůrců české naučné povídky pro mlá
dež v oboru tzv. starožitnictví, v němž se mu 
slučovaly poznatky archeologické, historické, 
numismatické, folkloristické, uměleckohisto- 
rické a částečně i geologické (např. o Barran- 
dových nálezech). Osnova těchto povídek je 
prostá: při archeologickém průzkumu, stav
bách železnic, opravách domů i náhodně do
jde k nálezu, jehož popis, časové situování 
a zhodnocení se stává jádrem výkladu (obsa-
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hujícího někdy i poučení, jak s nálezem zachá
zet, a apel na vlastenecké uvědomění čtenáře). 
S ucelenější dějovou historickou povídkou se 
mezi Č. pracemi můžeme setkat jen zřídka. 
Nejrozsáhlejší část Č. prací se dotýká vlast
ních prehistorických a historických nálezů. 
Autor v nich neosobní formou vypráví o vyko- 
pávkách na starých čáslavských sídlištích 
i o pozoruhodných objevech na jiných místech 
Čech, Moravy, Slovenska i cizích krajů, které 
navštívil (Tyrolsko, Štýrsko, Švýcarsko, Slo
vinsko, Dalmácie, Bosna a Rusko). Tematický 
celek tvoří práce, v nichž se pokusil na zákla
dě uchovaných nálezů a s přídavkem fantazie 
vyvolat představu časů, kdy se na našem úze
mí rozprostíralo moře (Z hlubin věků dáv
ných); usiloval o rekonstrukci života v Čáslavi 
ve 12. a 16. století (Staré obrázky čáslavské) 
nebo vypravoval o starých knihách, mapách, 
novinách a krojích (O starých knihách a kro
jích českých) Pro dospělé vytvořil soubor črt, 
jež obsahují zároveň poučení o tom, jak chrá
nit a ošetřovat staré nálezy (Strážce starožit
ností). Pro mládež psal Č. vedle naučných po
vídek i cestopisy. První z nich (Cesta z Čáslavě 
do hor Železných) je zeměpisně historickým 
popisem výletu, druhý (Kolem zeměkoule!) je 
pokusem beletrizovat cestu dvou chlapců přes 
Tatry a Halič do Kyjeva a Oděsy. I tu naučný 
zřetel převažuje nad beletristickou složkou.

PSEUDONYM: K. Klimentič (Budečská zahrada, 
Vesmír aj.). ■ PŘÍSPĚVKY in: Archeologické pří
spěvky z Čáslavská (od 1883); Beseda učitelská (od 
1879); Besídka malých (od 1889); sb. Blahé, zlaté 
mládí (1884); Budečská zahrada (od 1873); Časopis 
Společnosti přátel starožitností#českých (1912); Ča
sopis Vlasten. spolku muzejního v Olomouci (od 
1889); Čes. škola (od 1881); Čes. lid (1900); Čes. sbě
ratel (1912); Dětské květy (od 1904); Horník; Jarý 
věk (od 1888); Jitřenka (od 1882); Jubilejní sborník 
památek čáslavských (1904); Koleda (od 1878); Kvě
ty (od 1900); Květy mládeže (1894 — 96); alm. Kytice 
(pro ml., 1882 — 93); Lumír (od 1876); Malý čtenář 
(od 1882); Method (od 1878); Mitteilungen der an- 
thropologischen Gesellschaft in Wien (od 1880); 
Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission in Wien 
(od 1886); Mor. orlice; Muzejník čáslavský (od 
1913); Nár. listy (od 1877); Naší mládeži (od 1886); 
Paedagogium (od 1880); Památky archeologické 
a místopisné (od 1872); sb. Památník ochotnického 
divadla v Čáslavi (1893); Podvysocké listy (1912, 
Z pamětí chlumeckého kantora Fr. Ant. Šoltce); Po
krok; Posel z Budce (od 1882); Pravda (Čáslav 
1889); Pravěk (od 1907); Ruch (1884); Ruch (1912);

Sborník českoslovanské jednoty (1887); Sborník ju
bilejní Včely čáslavské (1899); sb. Sirotám příbram
ským (1892); Světozor (od 1875); Štěpnice (příl. čas. 
Škola a život, od 1872); Verhandlungen der Berliner 
Gesellschaft fůr Urgeschichte, Anthropologie u. 
Ethnografie (od 1879); Vesmír (od 1877); Věstník 
bibliografický; Věstník českoslovanských muzeí 
a spolků archeologických (od 1896); sb. Z našich lu
hů (1881); Zlatá Praha (od 1886); Zlaté mládí (od 
1889); Zprávy muzejního spolku Včely čáslavské (od 
1882). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Cesta z Čáslavě do hor 
Železných (cestopis, 1879); Povídky o starožitnos
tech (1889); Z časů dávných (PP 1889); Povídky pro 
mladé starožitníky (1890); Besedy o starožitnostech 
(PP 1891); Památky našich předků (PP b. d., 1891); 
O starých knihách a krojích českých (PP 1892); 
Chraňte památky praotců! (PP b. d., 1892); Strážce 
starožitností (PP 1895); Výpravy mladých starožitní- 
ků (PP b. d., 1895); Z pouti do vlasti (PP 1896); Od 
Doubravky a z Polabí (PP 1896); Šepoty starých lip 
(PP b. d., 1896); Kolem zeměkoule! (cestopis, 1897); 
Staré obrázky čáslavské (PP 1898); Staří a mladí 
vlastenci (PP 1903); Ze slovenských hor a chat (PP 
1904); Z hlubin věků dávných (PP 1906). — Ostatní 
práce: Jan Váchů, dobrodinec chudých Čáslavanů † 
1579 (životopis, 1879); Krátké dějiny české vzděla
nosti národní (1883); Filip Maxmilián Opiz (životo
pis, 1883); Hrad Lichnice v Čáslavsku (b. d., 1883); 
O muzeích městských a okresních (1886); Pravěk 
lidstva evropského (1887); Bitva u Chotusic r. 1742 
(1887); O českých penězích do r. 1526 (1888); Vývoj 
nejobyčejnějších nástrojů (1891); Mince království 
českého za panování rodu Habsburského od r. 1526 
(3 sv., 1891 —1913, s B. Skrbkem); Národní písně pro 
lid (1894); Starožitnosti dob kovů v Evropě (1898); 
Archeologická cesta do Dalmácie, na Černou Horu 
a do Řecka r. 1900 (1901); Průvodce po Čáslavsku 
(1902); Kancionály čáslavské z konce 15. věku a z r. 
1573 (1907); Čáslavsko (1911); Hrnčířství na Ledeč- 
sku (1914). ■ REDIGOVAL časopisy: Zprávy mu
zejního spolku Včely čáslavské (1882—1901), Ar
cheologické příspěvky z Čáslavská (1883—92), Věst
ník českoslovanských muzeí a spolků archeologic
kých (1896 — 1901), Muzejník čáslavský (1913—16); 
sborníky: Památník ochotnického divadla v Čáslavi 
(1893), Sborník jubilejní Včely čáslavské (1899), Ju
bilejní sborník památek čáslavských (1904). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Kl. Čermák st.: Dějiny 
záložny čáslavské po čas trvání od r. 1859 až do 
konce r. 1884 (1885); Paměti kantora Tomáše Jurna 
1750—1817 (1904); Z pamětí školních pomocníků J. 
Růžičky (1820—1834) a J. Bělonožníka (1826 — 1872) 
(1907); Listy Jana Žižky z Trocnova a jeho Vojenský 
řád (1912). ■

BIBLIOGRAFIE: Pravěk 1912 (jen archeol. prá
ce). ■ LITERATURA: J. Žantovský: K. Č. Život 
a dílo v naší paměti (1982). ■ F. Bačkovský: Krátké 
dějiny vzdělanosti národní, Lit. listy 1884; J. F. Vrba:
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Matice lidu (ref. Pravěk lidstva evropského), Lit. lis
ty 1887; an.: doslov in K. Č.: Z časů dávných (1889); 
■ ref. Z časů dávných: Fr. Pražský (Dlouhý), Lit. listy 
1889; Přemysl, Komenský 1889; J. K., Pedagogické 
rozhledy 1889 ■; Novodvorský: Povídky o starožit
nostech, Hlídka literární 1891; A. Svoboda: K. Č., 
Květy mládeže 1895; F. V. Vykoukal: Nové rovy, 
Osvěta 1917; J. Schránil: K. Č., Podoubraví 1930; J. 
Žantovský: Skica k dobové podobizně K. Č., in O- 
slavy stých narozenin významného vlastivědného 
a historického badatele K. Č. (1952); M. Marek: Čá
slavsko v literatuře (1958); V. Pubal: Včela čáslavská 
a její přínos k čs. muzejnictví v 80. a 90. letech 19. 
stol., Muzejní a vlastivědná práce 1964; J. Špét: 
K historii a profilu našich nej starších muzeologic- 
kých časopisů, Muzejní a vlastivědná práce 1968 + 
Archívní problematika v našich nejstarších muzeo- 
logických časopisech, Archívní časopis 1970; L. Ne
meškal: K. Č. a numismatika v čáslavském muzeu, in 
Katalog výstavy k 85. výročí vydání díla K. Č. 
(1976).

s důrazem na životopisný detail, vztah význač
ných spisovatelů k Č. rodným Klatovům (Dob
rovský, Tyl, Vrchlický, Leger); zvláštní pozor
nost mezi autory věnoval Vrchlickému (Z kla
tovských studií J Vrchlického, rukopisná práce 
Vrchlický a Kolínsko).

PŘÍSPĚVKY m. Šumavan. ■ KNIŽNĚ. Práce o lite
ratuře: Z návštěv Tylových v Klatovech (b. d., 1920); 
Křest sv. Vladimíra a jeho rukopisy (1925, s faksimi- 
lem textu); Masaryk a Tyrš (1932); Z klatovských 
studií Jaroslava Vrchlického (1932). — Ostatní prá
ce: Hospodářský zeměpis pro veřejné školy obchod
ní (1. 1937, 2. 1938, s K. Matouškem). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: K. Leger: Sokolské písně a básně 
(1931, s J. Zachem). ■

LITERATURA: V. Kůst: Faksimile Havlíčkova 
rukopisu Křtu sv. Vladimíra, NO 3. 7. 1925; A. N. 
(Novák): ref. Z klatovských studií J. Vrchlického, 
LidN 1. 11. 1932 -I- První láska J. Vrchlického, LidN 
16. 11. 1932; B. S. (Slavík): ref. Z klatovských studií J. 
Vrchlického, Rozpravy Aventina 1932/33; F. Hampl: 
Křest svátého Vladimíra, Lid. demokracie 3. 2.1973.

jo

Vratislav Čermák

* 11. í. 1888 Klatovy
† 9. 8. 1964 Kolín

Regionální literární historik a osvětový pracovník.

Narodil se v rodině klatovského tiskaře. V ro
dišti vystudoval 1899—1907 gymnázium, poté 
na filoz. fakultě v Praze obory zeměpis a děje
pis. Působil jako středoškolský profesor (po 
válce výhradně na obchodních akademiích): 
1914 — 20 v Klatovech, do 1934 v Kolíně, do 
1937 v Mělníku, do 1941 v Čes. Budějovicích, 
do 1943 v Plzni; po penzionování žil v Klato
vech, kde byl v květnu 1945 zvolen prvním 
předsedou okresního národního výboru. Na 
podzim byl znovu povolán do školské služby: 
krátce učil v Čes. Budějovicích, od sklonku 
1945 do 1948 v Berouně, kdy odešel definitiv
ně do důchodu. Na odpočinku žil v Kolíně, 
kde byl též pohřben.

Literárněhistorická činnost V. Čermáka byla 
svým zaměřením regionální a svou povahou 
pozitivistická. Její jádro tvoří práce sledující,

Anežka Čermáková-Sluková

* 12. 2.1864 Dolení Paseky (Rozstání - D. P.) 
u Českého Dubu
† 7. 3. 1947 Praha

Spisovatelka venkovských povídek a národopisná 
sběratelka, vydavatelka spisů a korespondence K. 
Světlé.

Roz. Sluková, neteř K. Světlé. Od 1877 žila 
v Praze v rodině Mužákových, kde se později 
stala společnicí a literární sekretářkou spiso
vatelky, postižené očním neduhem. Navštěvo
vala školu Výrobního spolku a podrobila se 
zkouškám industriální učitelky. 1901 se pro
vdala za Josefa Čermáka. V posledních letech 
života churavěla a žila v ústraní.

Zpočátku se A. Č.-S. podílela s E. Krásno- 
horskou na sbírkách pohádek, sestavovaných 
a upravovaných z různých autorů, didakticky 
a moralistně zaměřených a představujících 
přechodný typ mezi pohádkou lidovou a umě
lou. Další její literární činnost je spjata se jmé-
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nem K. Světlé a s Podještědím. Vydávala ko
respondenci Světlé s B. Němcovou, se Ž. Pod- 
lipskou (z 1852—58) a s J. Nerudou (ta měla 
vyvrátit dohady o povaze vztahu obou spiso
vatelů a zdůvodnit jeho vysoce morální cha
rakter); po ediční stránce trpí vydání řadou ne
dostatků. Beletrizované vzpomínky na K. 
Světlou jeví snahu vylíčit spisovatelku v ideál
ním světle. Řada povídek otiskovaných větši
nou časopisecky (Z Ještéda, Tetiččin zlatý pa
prsek, O pomlázce v horách aj.) vychází z dů
kladné znalosti života prostých lidí rodného 
kraje, podobně jako soubor nenáročných 
vzpomínkových črt na vlastní matku a její ši
roce rozvětvenou rodinu, vydaný souborně 
pod názvem Malé nebíčko. A. Č.-S. sbírala ta
ké pověsti a překládala z polštiny.

PSEUDONYMY: Hodečák (Radikální listy), Hynek 
a Běla Raichlovi, Světelák (Radikální listy). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Kalendář Lady (1931); Lit rozhledy 
(1924); Mladoboleslavské listy (od 1908); Nár. politi
ka (od 1905); Nové ilustrované listy (od 1910); Od 
Ještěda k Troskám (1922—38); Osvěta (od 1911, t. r. 
Dopisy Boženy Němcové paní Johaně Mužákové 
a Působení Karolíny Světlé na Jana Nerudu); Pečír- 
kův nár. kalendář (1911, 1912); Radikální listy (od 
1900); Šolcův kalendář; Vydro vy besedy (od 1908); 
Země (1932); Ženské listy (od 1900). ■ KNIŽNĚ. Be
letrie a práce o literatuře: Ž pohádky do pohádky (b. 
d., 1892, s E. Krásnohorskou); Pohádky zimního ve
čera (b. d., 1892, s E. K); Pohádky naší babičky (b. d., 
1892, s E. K.); Povídej, povídej! (pohádky, b. d., 1893, 
s E. K); Našim poupátkům (pohádky, b. d., 1895, s E. 
K.); Z knihy do srdečka (pohádky, b. d., 1895, s E. 
K.); Vzpomínky na Karolínu Světlou (1909); S Tere
zou a bez Terezy (P 1927); Malé nebíčko (vzpomín
ky a črty, 1936). ■ KORESPONDENCE: M. Novot
ný: Z literárních začátků K. Světlé (M. Novotnému 
z 1930), Rozpravy Aventina 1929/30. ■ USPOŘÁ
DALA A VYDÁLA: Karolína Světlá ve stycích s Ja
nem Nerudou (korespondence, 1912, 2. změn. vyd. 
1940, 3. vyd. 1944 s tit. Z mládí Karolíny Světlé a Ja
na Nerudy); Sebrané spisy Karolíny Světlé (nakl. J. 
Otto, 1899—1904, 30 sv., s V. Vitingerem). ■

LITERATURA: ■ ref. Vzpomínky na K. Světlou: 
F. X. Salda, Novina 1908/09 → KP 7 (1953); Specta- 
tor (A. Žalud), Čes. revue 1909; R. (V. Červinka), Zla
tá Praha 1909; Z., Zvon 1909 ■; A. N. (Novák): ref. 
Malé nebíčko, LidN 25. 5. 1936; K. Polák: Nová lite
ratura nerudovská, Naše věda 1944/45.

sb

Černá země

1924-1938

Časopis pro lidovou osvětu, literaturu a kulturu 
v širší oblasti Ostravska.

Podtitul: Časopis lidově výchovný. — Redaktor: Ru
dolf Tlapa (1924—28 spoluredigoval beletristickou 
část V. Martínek). — Vydavatel: Kulturní rada pro 
širší Ostravsko, Moravská Ostrava (Ostrava). — Pe
riodicita: jednou měsíčně po dobu školního roku (10 
čísel mimo prázdniny). Od října 1924 celkem 14 roč
níků.

ČZ si kladla za úkol povznášet kulturní úro
veň českého obyvatelstva na širším území Os
travska (kromě vlastního Ostravska si všímala 
soustavně rovněž Hlučínska, Opavska, Těšín
ská, Valašska a severní Moravy), sledovala o- 
světové a kulturní dění v kraji, přinášela zpra
vodajství o přednáškové činnosti a kursech, li
dových školách, ochotnickém divadle, muzejní 
činnosti a výstavách, o knihovnictví a kroni- 
kářství, rozhlase a filmu, glosy a úvahy o lite
ratuře, a to zejména v jejím vztahu k širokým 
čtenářským vrstvám, jubilejní stati a úvahy 
atd. Všímala si rovněž dějin i současnosti kraje 
a přinášela k jeho hlubšímu poznání populární 
stati historické, kulturněhistorické, národopis
né, folkloristické a v prvních ročnících i bele
tristické příspěvky inspirované místním živo
tem a problémy (F. Horečka, J. R. Hradecký, 
M. Jahn, J. F. Karas, J. Petrus, F. Sokol-Tůma, 
Z. Vavřík aj.). Objevovaly se i příspěvky z šir
šího území Moravy a Slezska a trvalá pozor
nost byla věnována i vztahům ke kultuře slo
venské, resp. polské. Časopis se orientoval na 
praktickou osvětovou a výchovnou činnost 
mezi lidovými vrstvami, vycházel z oficiální 
státotvorné linie a udržoval si celkově pokro
kové zaměření.

Do ČZ přispívali trvale nebo příležitostně 
přední kulturní pracovníci Ostravska a jeho 
zázemí (Z. Bár, B. Četyna, F. Horečka, F. M. 
Hradil, V. Martínek, A. Matula, M. Rusinský, 
L. Svoboda, J. Teichmann, Z. Vavřík, J. Záva
da) i široký okruh místních vlastivědných a o- 
světových pracovníků (A. Adamus, E. Čenek, J. 
Karkoška, J. L. Mikoláš, A. Řezáč, S. J. Souse- 
dík, E. Stoklas, A. E. Vašek, J. Vochala, A. Zba- 
vitel ad.). Četné ukázky prózy, veršů a drama
tických her, jež se najdou v prvních ročnících, 
byly později z finančních důvodů z programu 
časopisu téměř úplně vyloučeny.
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Artuš Černík

* 26. 7. 1900 Vyšehněviceu Pardubic
† 25. 12. 1953 Praha

Propagátor avantgardních směrů a jeden z teoretiků 
poetismu, spoluzakladatel brněnského Devětsilu, li
terární, divadelní a především filmový kritik, básník, 
překladatel z němčiny, francouzštiny a angličtiny.

Studoval na gymnáziu v Pardubicích, Hradci 
Králové a Kolíně (mat. 1919) a na právnické 
fakultě v Praze a v Brně (abs. 1924). Pracoval 
jako redaktor kulturní rubriky brněnského ko
munistického deníku Rovnost (1921—22), je
hož externím literárním a divadelním referen
tem byl do 1926. Od 1923 (po absolvování že
lezniční školy) působil jako železniční úředník 
ve Slatině u Brna a v Rájci u Blanska, od 1926 
jako redaktor ČTK v Praze. 1945—47 byl fil
movým dramaturgem, 1947—51 předsedou fil
mové dovozní komise, od 1951 vedoucím stu
dijního oddělení Čs. filmového ústavu. Byl za
kládajícím členem a funkcionářem brněnského 
Devětsilu (založen v prosinci 1923), později 
v Praze funkcionářem organizací filmových 
novinářů (Klubu za nový film od 1927 a Film- 
- klubu od 1931).

Č. patřil na počátku 20. let mezi nej aktivněj
ší příslušníky Devětsilu. V revuích, hlavně 
v Červnu a Pásmu, v Rovnosti aj., zůstalo roz
ptýleno a knižně nesebráno velké množství je
ho básní, polemik (především s Literární sku
pinou a F. Götzem) a kritik filmů, knih, výstav, 
divadelních představení, architektury a rozhla
sových pořadů. Jako redaktor Rovnosti orien
toval její kulturní rubriku (ve spolupráci s J. 
Seifertem a K. Teigem) k šíření myšlenek 
a umění avantgardy, zvláště rodícího se poe
tismu. Uváděl k nám francouzské unanimisty 
a německé expresionisty. Překládal z němčiny 
(R. Huelsenbeck, K. Schwitters, E. Toller, B. 
Tráven, H. Walden, F. Werfel), z francouzštiny 
(G. Apollinaire, R. Arcos, H. Barbusse, R. 
Clair, G. Duhamel, Y. Goll, F. Jammes, Ch.-L. 
Philippe, J. Romains, A. Spire, Ch. Vildrac, E. 
Zola) a angličtiny (L. O’Flaherty, U. Sinclair); 
většina překladů vyšla v novinách a časopi
sech.

ŠIFRY: A. Č., ač., A-K, Č., če., r., R., xx. I PŘÍSPĚV
KY in: Bytová kultura; Cesta (od 1920); sb. Co je 
krátký film (1945); Červen (od 1919); Čes. slovo; Čin 

(od 1931); Disk (od 1925); Gentleman; Horizont (od 
1927); Index (od 1932); Kmen (od 1920); Lid. noviny 
(od 1930); Lit. noviny (od 1930); Nová svoboda (od 
1927); Pásmo (od 1924); Pramen (od 1920); Právo li
du (od 1919); Proletkult (od 1922); ReD (od 1927); 
Rovnost (od 1921); Rudé květy (od 1920); Rudé prá
vo (od 1920); Salón; Sobota; Studio; Šibeničky (od 
1920); Tvorba (od 1928); Země (od 1920). ■ KNIŽ
NĚ. Překlady: B. Tráven: Loď mrtvých (1931); L. 
O’Flaherty: Hollywoodský hřbitov (1936, s A. J. Ur
banem). ■ REDIGOVAL časopisy: Rovnost (1921 — 
22); Pásmo (1924-26, s F. Halasem a B. Václav- 
kem); Disk (1925, s J. Krejcarem, J. Seifertem a K. 
Teigem); Český filmový svět (1926); Horizont (1927, 
č. 1 — 7). ■ USPOŘÁDAL: Výroční zprávy o čs. fil- 
movnictví (1947 —51). ■

LITERATURA: b. m.: ref. Č. předn. Moderní fran
couzská poezie, RP 8. 5. 1921; Kschz. (K. Schulz): 
ref. Č. předn. O ruské práci výtvarné, RP 12. 5. 1922; 
ksž (K. Smrž): ref. Č. předn. Film a literatura, Roz
pravy Aventina 1927/28, s. 161; bž.: nekrolog, Kino 
1954, s. 18; Š. Vlašín, sb. Brno v minulosti a dnes 
(1966) + sb. Avantgarda známá a neznámá (sv. 1, 
1971) + in Literární rubrika Rovnosti v letech 
1918-1928. Bibliografie (1971); B. Marčák in Čas 
hledání a sporů. Z literárních zápasů brněnské Rov
nosti v 1. 1921-1928 (1967); J. B. Svrček: Mladý 
osmdesátník vzpomíná (o spolupráci s A. Č. v Rov
nosti), Rovnost 26. 11. 1967.

šv

Heřman Černín z Chudenic

* asi 1579 Nedrahovice u Sedlčan
† 7.3.1651 Petršpurk (Petrohrad) u Podbořan

Politik a diplomat, autor cestopisu.

Rok narození uváděn též 1576. Měl přezdívku 
Turček. Pocházel ze staré české vladycké rodi
ny. Otec Jan Č. na Nedrahovicích byl hejtma
nem vltavského kraje a zemřel rok po H. na
rození. H. Č. měl sedm sourozenců, bratr Diviš 
byl popraven za odboj proti Habsburkům 
1621. Mládí prožil H. Č. v družině knížete Ve- 
spasiana Gonzagy, bojoval v Holandsku, byl 
zajat a internován v pevnosti Breda. Se svým 
švagrem K. Harantem bojoval při uherském 
tažení 1594 (nebo 1595) proti Turkům. 1598 se
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účastnil s Harantem cesty do Palestiny a v Je
ruzalémě byl pasován na rytíře božího hrobu. 
1603 ho přijal Rudolf II. mezi své komorníky 
a 1607 do panského stavu. H. Č. byl třikrát že- 
nat, 1606, 1625 (s vdovou po popraveném K. 
Harantovi) a 1638. Znalost cizích zemí i jazy
ků mu vynesly u krále Matyáše důležité diplo
matické místo a 1616 cestu do Turecka (odtud 
i přezdívku Turček). Poslání se mu podařilo 
splnit, vyjednal mír mezi Rakouskem a Portou 
na 20 let. V politice vůči Habsburkům kolem 
stavovského povstání vystupoval obojetně, po 
bělohorském vítězství Habsburků stanul na je
jich straně jednoznačně. Přejal staroměstské 
hejtmanství, 1623 byl jmenován od Ferdinan
da II. říšským baronem, 1627 českým hrabě
tem, 1637 soudcem zemským a královským 
místodržícím. Tehdy byl patrně také povolán 
i do císařské tajné rady. Po exulantech nakou
pil mnoho zkonfiskovaných nemovitostí 
v Praze i mimo Prahu. 1644 byl znovu vyslán 
do Turecka, aby uchránil Rakousko před ne
bezpečím, které hrozilo z aliance Turecka se 
Švédy a Maďary. 1644—48 byl nej vyšším su
dím nad lény a později až do smrti nejvyšším 
komorníkem a hofmistrem. Náhrobek má ve 
svatovítském chrámu v Praze (v kapli sv. Zik
munda).

Z turecké cesty 1644 napsal Č. Deník cesty 
do Konstantinopole 1644—1645. Pro zeměpis
ná poznání nemá spis valnou cenu. Autor se 
obírá běžnými cestovními událostmi, v části 
cařihradské se věnuje líčení, jak jednal se sul
tánem, a popisu vedlejších příhod a tamních 
zvyků. Cestopis nedokončil (poslední zápis 5. 
2. 1645). Č. nedbal jazykové vytříbenosti (do
klady poskytuje i jeho korespondence), ani ne
byl dobrým stylistou.
EDICE: H. Č., první hrabě z Chudenic a jeho cesta 
do Cařihradu r. 1644 (ed. an.), Lumír 1856; Deník 
hraběte H. Č. o druhé cestě poselské do Konstanti
nopole v letech 1644—1645 (ed. J. Jireček), Slavische 
Bibliothek 2 (Vídeň 1858). — Ukázky z cestopisu: J. 
Kunský: Na koni pelášil český pán. Heřman Černín 
z Chudenic 1576—1651, Čeští cestovatelé 1 (1961). 
— Korespondence: Dopisy Sylvie hr. Černínové s je
jím chotěm Heřmanem hr. Č. z Ch. z let 1635 —1651 
(ed. F. Tischer), Věstník KČSN 1908. ■

LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); F. 
Tischer: Životopis H. Č. z Ch. (1903); J. Pekař in 
Kniha o Kosti 1 (1909); Z. Kalista in Mládí Hum- 
prechta Jana Černína z Chudenic. Zrození baroko
vého kavalíra (1932); J. Racek in Kryštof Harant 
z Polžic a jeho doba 2 (Brno 1972).

zdí
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Jindra Černohorský

* 15. 3. 1911 Milevsko

Básník rodného kraje a lásky k domovině, později 
regionální publicista se zaměřením na historii proti
fašistického odboje a dějin KSČ.

VI. jm. Jindřich Č. Studoval na klasickém gym
náziu v Písku (mat. 1930) a na právnické fakul
tě v Praze (doktorát 1935). Pracoval v Levé 
frontě. Po návratu z vojenské prezenční služ
by byl zaměstnán jako advokátní koncipient 
v Milevsku (1937), od 1938 jako tajemník měs
ta Písku, od 1953 na ONV v Písku, kde se stal 
posléze vedoucím odboru ONV pro vnitřní 
záležitosti. Do důchodu odešel 1971.

Do literatury vstoupil Č. už jako student 
(stal se stálým spolupracovníkem Cvejnovy 
revue Jih) a až do osvobození psal verše vý
razně místní inspirace milevské a písecké, bá
sně okouzlení přírodou a oběma jihočeskými 
městy svého života, vlastenecky a pak protifa
šisticky tendenční, přitom s výrazivém starší 
adorační poezie. Po osvobození se věnoval 
beletrizující publicistice o boji ilegálních orga
nizací a osobností na Písečku a Bernarticku; 
psal studie a poznámky k dějinám KSČ a Pís
ku; vrátil se i k poezii, podobně zaměřené jako 
v mládí, navíc reagující na proměny a problé
my života v čase budování a obrany míru.

PŘÍSPĚVKY in: Gymnasion (1929—30); Jih (od 
1934); Jihočes. sb. historický (1956 Z bojů za vytvo
ření revoluční strany); Nár. výbory; Studentský ča
sopis (1929—30); Svět práce; Svět socialismu; Tvor
ba; sb. Výstavní publikace k jubilejním výstavám... 
(1952); Zítřek (Písek). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Odjezdy 
(BB 1932, s K. Cvejnem); Slepec a včela (BB 1933, 
s K. Cvejnem); Mlčící země (BB 1939); Písně o svět
le domova (BB 1940); Básnická trilogie (BB b. d., 
1940); Les (BB 1940); Píseň o mlčící zemi (BB 1945); 
Mezi dvěma řekami (P 1966); Neumlčení (PP 1969). 
— Ostatní práce: Několik kapitol z historie, života 
a bojů KSČ na Písečku (1971); Alois Petrlíček (bio- 
gr. medailón, 1978). — Výbor: UJ nás na jihu (poezie 
z 1940-76; 1977). ■

LITERATURA: V. H. (Hrbek, tj. Z. Kalista): ref. 
Odjezdy, Lumír 1932/33, s. 544; ■ ref. Mlčící země: 
B. Slavík, LidN 18. 12. 1939; V. Hrbek (Z. Kalista), 
Lumír 1939/40; jšr (J. Snobr), Čteme 1939/40, s. 62; 
K. P. (Polák), Nár. práce 12. 5. 1940 ■; K. P. (Polák): 
Tef. Les, Nár. práce 27. 10. 1940; ■ ref. Písně o světle 
domova: K. P. (Polák), Nár. práce 17. 7. 1940; K. Vo- 
tava, Venkov 23. 2. 1941; J. Čárek, Venkov 20. 8.
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1941 ■; ref. Píseň o mlčící zemi: Lin (J. Linhart), PL 
8. 7. 1945; B. Březovský, NO 7. 8. 1945 ■; J. Bílek: J. 
Č. šedesátiletý, Zítřek (Písek) 1971; S. Cífka in J. Č.: 
U nás na jihu (1977); J. Klíma: ref. U nás na jihu, Ji- 
hočes. pravda 24. 3. 1978.

mb

František Černohouz
* 16. 1. 1810 Turnov
† 8. 11. 1891 Dobroviceu Mladé Boleslavi

Básník, prozaik, překladatel, kazatel a homiletic- 
ký spisovatel, spoluautor antologie podobenství 
a exempel.

Časopis pro kat. duchovenstvo (od 1837); Čes. včela 
(od 1842); Jindy a nyní (1833); Květy české, pak 
Květy (od 1834); Pastýř duchovní (od 1882); Posvát
ná kazatelna (od 1865); alm. Sámo (1832); Sbírka ká
zání a výkladů (red. E. Veverka, od 1856); Škola a ži
vot, příl. Štěpnice (od 1857). ■ KNIŽNĚ. Překlady: 
Malá divadla pro okresy domácí dle Ch. Schmida 
(obs. hry Ema aneb Dítěcí láska, Květný věnec, 
Krádce vajec, 1834, s K. Hausmannem). — Ostatní 
práce: Duchovní řeči na neděle a svátky celého roku 
(1876); Věnec z řečí duchovních od hrobu Božího 
velikonočního až do neděle poslední po sv. Duchu 
a z řečí příležitostních (1884). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Pravdy v obrazech (1864); Encyklopedie 
obrazův, obsahující připodobnění, podobenství, ale
gorie, bájky, paramythie a hádanky (3 díly, 
1881 —84, s J. N. Černohouzem). ■

LITERATURA: K. Sgallová-Hofbauerová: Havlí
ček epigramatik a jeho místo ve vývoji obrozenské- 
ho epigramu (o Č. epigramech), sb. O české satiře 
(1959).

mo

Psal se též František Jan Č. Měl být brusičem 
kamenů, zásluhou pozdějšího biskupa P. F. 
Krejčího byl dán na studia. První třídu gymná
zia vystudoval soukromě, pak v Ml. Boleslavi, 
filozofii od 1829 v Praze, teologii v Litoměři
cích a v Praze, na kněze byl vysvěcen 4. 8. 
1834. Jako kněz působil na Mladoboleslavsku, 
byl kaplanem v Rejšicích, od 1834 v Dobrovi- 
ci, od 1846 farářem (od 1851 děkanem) ve Vše- 
janech, posléze děkanem v Dobrovici; tam byl 
též pohřben.

V 30. a 40. letech se Č. podílel na českém 
společenském a kulturním životě, pořádal 
a režíroval divadelní představení (též divadel
ní hry školní mládeže), o národním podnikání 
psal do Květů. Proslul jako kazatel. Vedle pří
ležitostných básní psal poezii gnómického 
charakteru, především epigramy, pro časopisy 
překládal z němčiny a angličtiny prózu bele
tristickou i naukovou (Herderovo pojednání 
o bajce, účast na překladu Balbiho Zeměpisu), 
společně s K. Hausmannem přeložil a knižně 
vydal Schmidovy divadelní hry pro děti, první 
samostatnou publikaci toho druhu u nás. Kon
cipoval pro potřeby kazatelů, řečníků a učitelů 
obsáhlou antologii podobenství, příkladů 
a exempel, pracoval na ní do 1867 společně se 
synovcem Janem Nep. Č., ten ji pak dokončil 
a vydal.
PSEUDONYM, ŠIFRY: F. Turnovský; F. T.. .ovský, 
F. Č, Č.. .z. ■ PŘÍSPĚVKY in: Blahověst (od 1857);

Jan Nep. Černohouz
* 31. 1. 1836 Turnov
† 8. 8. 1919 Praha

Autor lidovýchovných povídek a povídek pro mlá
dež a sestavovatel sbírek exempel.

Synovec spisovatele Františka Č. V Turnově, 
kde byl jeho otec pekařem, chodil J. Č. do sou
kromé německé školy, 1850 dostal absolvent- 
ské vysvědčení na německé hlavní škole v Jičí
ně, gymnázium vystudoval v Litoměřicích 
1850—58. Filologických studií v Praze po jed
nom roce pro nemoc zanechal, pobýval ve 
Všejanech u Františka Č., který měl již v dět
ství vliv na jeho národní uvědomění. Vstoupil 
do kněžského semináře v Praze, vysvěcen byl 
2. 8. 1863. Byl kaplanem v Kouřimi, od 1864 
v Zásmukách, od 1867 v Dolní Liboci a admi
nistrátorem od 1868 ve Stodůlkách, od 1871 
v Dolní Liboci, od 1872 v Budči-Kovárech, t. r. 
se stal budečským děkanem, 1890 farářem 
v Hostivaři, 1912 odešel na odpočinek a žil 
v Bubenči. V místech působení pečoval o ve
řejné knihovny.

447



Čemohouz

Časopisecky začal publikovat počátkem 60. 
let (hlavně úvahy a pojednání), 1868—75 vydal 
knižně několik povídek, ojediněle publikoval 
povídky v časopise ještě počátkem 80. let. Jsou 
to prózy lidovýchovné nebo určené mládeži 
a mají mravně výchovnou tendenci ve smyslu 
křesťanské morálky. Povídkový příběh těchto 
dosti neumělých prací (zčásti adaptací cizoja
zyčných předloh) obvykle ilustruje tezi vyjád
řenou podtitulem díla. Obdobný výchovný 
charakter a literární úroveň mají i vlastenecké 
povídky s látkou z českých dějin. Hlavní lite
rární činnost J. Č. spočívala v sestavování sbí
rek exempel pro potřeby kněží, kazatelů, řeč
níků a vychovatelů. Encyklopedii obrazův... 
(1881—84) koncipoval a začal připravovat 
František Č., dokončil J. Č. Exempla (jež autoři 
dělí podle klasicistické poetiky na připodob
nění, paraboly, alegorie, bajky, paramythie 
a obrazné hádanky) opatřená úvodním tezovi- 
tým vyjádřením svého smyslu jsou utříděna 
podle jevů a pojmů, k nimž se vztahují (indivi
duální, sociální a církevní život, etika, předsta
vový svět aj.) a které fungují jako hesla abe
cedně uspořádaného slovníku. Dílo obsahuje 
asi 15 000 exempel vybraných zhruba z 1 100 
autorů a spisů (bible, sv. Otcové, světová i čes
ká literatura věcná a krásná; poezie i próza 
včetně delších povídek); texty jsou označeny 
jen jménem autora nebo pramene, z českých 
spisovatelů převažují katoličtí kněží.

PŘÍSPĚVKY m. Blahověst (od 1870; 1883 hist. pró
za Kající Drahomíra i Boleslav); Boleslavan (od 
1861); Časopis pro katol. duchovenstvo (od 1862); Ji
čínský obzor (1861); Pastýř duchovní (od 1881); Ško
la a život (60. léta). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Královský 
kuchtík aneb Požehnání otcovo utvrzuje domy synů 
(P pro ml., 1868); Strašný konec aneb Zlořečení mat
čino vyvrací domy synů (P pro ml., 1870, přeprac. 
s tit. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ 
byl a dobře se ti vedlo na zemi, 1870); Povídky 
v obrazích (PP pro ml., 1870); Továrník Vít aneb 
Poctivost’ dochází již zde na světě odměny (P 1871); 
Sláva a záhuba rodu Vršovcův (P 1871); Bára aneb 
Kmotra klepna (P 1871); Václav Dobroděj, mistr zá
mečnický, aneb Ctnost’ a pilnost’ blaží (P 1872); 
Smutný i radostný Štědrý večer (P pro ml., 1875). — 
Překlady a adaptace povídek: Josefinka aneb Kdo 
se v Boha důvěřuje, na skále staví štěstí své (1868, 
pův. autor neuveden); Dobrodružné příhody na hon
bách, na cestách v Americe a na moři (1868, pův. au
tor neuveden); E. von Ambach: Večernice aneb Čer
ný křížek v kalendáři (1870). —Kázání: David hřeší
cí a kající (1872). ■ USPOŘÁDAL: Encyklopedie 
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příkladův z Písma sv., z dějin církve a z obecného ži
vota (3 díly, 1878—81); Encyklopedie obrazův, obsa
hující připodobnění, podobenství, alegorie, bájky, 
paramythie a hádanky (3 díly, 1881—84, s F. Černo- 
houzem); Sbírka historických příkladův z dějin slo
vanských, zvláště pak českých (2 díly, 1895—96). ■

LITERATURA: Slovník naučný (red. F. L. Rieger) 
12, doplňky a opravy (1887, heslo J. N. Č. zpracova
né podle autobiografie); V. H.: J. N. Č., NL 1913, č. 
47 + J. N. Č., Čech 2. 8. 1913, č. 210.

mo

Josef Černoch

* 1. 8. 1873 Přerov
† 8. 6. 1953 Brno

Prozaik a publicista, autor osvětových, pedagogic
kých a vzpomínkových prací.

Pocházel z moravské buditelské rodiny s po
krokovou tradicí. Studoval na učitelském ústa
vu v Příboře a potom učil na školách v růz
ných místech. Na přelomu 19. a 20. stol, půso
bil v litovelském okrese, kde byl také jednate
lem učitelské jednoty, potom na Moravskobu- 
dějovicku na dvoutřídce v Bačkovicích 
a 1904 — 05 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Prv
ní světovou válku prožil na frontě, pak byl ře
ditelem měšťanské školy v Olomouci. Po pen
zionování (1934) žil v Brně.

Prozaické dílo J. Č. je žánrově i tematicky 
velmi různorodé. Obsahuje román z první svě
tové války, legionářské drama, prózu historic
kou i utopickou, vzpomínky a práce pedago
gické. Díla vztahující se ke světové válce jsou 
poznamenána ideou vlastenectví, jíž je pod
kládána často hodnota metafyzická. Z bele
tristické tvorby J. Č. bylo nejvíce ceněno histo
rické vyprávění Podivuhodné příběhy bratra 
Šebestiána, situované do 2. pol. 16. stol, (pano
vání Maxmiliána IL). Dílo svědčí o důkladné 
znalosti dobových reálií městských (Olomouc) 
i venkovských a je soustředěno k osudům mni
cha, ženatého preceptora, psovoda a jamme- 
sovského milovníka zvířat v jedné osobě, kte
rý ztělesňuje moudré lidství. Ideál renesanční 
plnosti i stylizace přímých promluv ukazují na
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vliv V. Vančury. Utopický román Milénium 
krále Matěje zesměšňuje na kontrastu budouc
nosti a přítomnosti Hané soudobé nešvary. 
Trvalý význam si podržely dokumentární 
vzpomínky na spolupůsobení s O. Březinou 
v jaroměřické škole; Č. v nich interpretuje B. 
poznámky o vědě, pedagogice, uměleckých 
tvůrcích a nepřímo polemizuje s výkladem B. 
názorů ve vzpomínkách J. Demla. V publicis
tické práci se Č. zabýval kulturní historií a po
litickými otázkami Moravy.

PSEUDONYMY: Petr Kyrilovič, Tomáš. ■ PŘÍ
SPĚVKY zn.Čas; Hlas lidu (1932); Komenský; Lito- 
velské noviny; Měšťanské školy; Naše noviny (Mor. 
Budějovice); Našinec; Pozor; Ročenka Městského 
muzea v Přerově (1938); Selské listy; Selský archív; 
Snahy; Venkov; Vlastivědný sborník Olomoucká. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Není boha (R 1925); Matka (D b. 
d., 1926); Podivuhodné příběhy bratra Šebestiána (R 
1929, uvedeno jako 1. díl); Milénium krále Matěje (R 
1931); Zima a léto s Březinou a Úlehlou na jaromě
řické škole (vzpomínky, 1932). — Ostatní práce: 
Škola v přírodě (1922); Památník mužského a žen
ského odboru Národní jednoty v Olomouci (b. d., 
1925). ■ REDIGOVAL časopis: Našinec. ■

LITERATURA: K. H. (Hikl): ref. Není boha, Naše 
doba 1925/26; ■ ref. Podivuhodné příběhy bratra 
Šebestiána: J. V. P. (Pleva), Index 1930; J. Staněk, 
LidN 19. 2. 1930 ■; m. n. (M. Novotný): Z literatury 
březinovské (ref. Zima a léto, Podivuhodné příběhy 
bratra Šebestiána), LidN 13. 8. 1932; n. (M. Novot
ný): ref. Zima a léto s Březinou a Úlehlou na jaro
měřické škole, Rozhledy po literatuře a umění 1932: 
Ot. F. (Fischer): Z literatury březinovské, LidN 13. 8. 
1932; B. Slavík: K březinovské literatuře, Rozpravy 
Aventina 1932/33; rt.: Soudruh J. Č. pětasedmdesát- 
níkem, Rovnost 1. 8.1948; č.: Zemřel J. Č., LitN 1953. 
č. 27.

Adolf Černý

* 19. 8. 1864 Hradec Králové
† 27. 12. 1952 Praha

Šiřitel slovanské vzájemnosti, slavista zabývající se 
zejména kulturou Lužických Srbů a překladatel ze 
slovanských jazyků. Básník meditativní lyriky for

málně navazující na Vrchlického, později autor vlas
tenecké poezie a básnických povídek, propagujících 
ideu české reformace.

1894 začal Č. pro básnickou tvorbu trvale po
užívat pseudonymu Jan Rokyta, který si zvolil 
podle jména bratrského kněze z Litomyšle, 
působícího v 16. stol, v Polsku a usilujícího 
o sblížení české církve s pravoslavím. — Otec 
byl holičem a soukromě vyučoval hudbě. V ro
dišti navštěvoval A. C. obecnou školu, 
1875—79 reálku a pak učitelský ústav (mat. 
1883). Jako učitel působil v Hradci Králové 
a v Praze (1895—1900), kde byl též správ
cem N árodopisného muzea (1898 — 1904). 
1901—20 byl univerzitním lektorem polštiny 
a lužické srbštiny, od 1911 i srbochorvatštiny. 
Po převratu se stal expertem pro slovanské 
otázky při čs. delegaci na mírové konferenci 
v Paříži; od 1919 byl radou ministerstva zahra
ničí, přitom dočasně působil jako přidělenec 
čs. velvyslanectví ve Varšavě (do důchodu 
odešel 1927). Návštěva Lužice (1884) probudi
la v něm zájem o slovanskou kulturu. Téměř 
každoroční studijní pobyty (1885—95) vedly 
k tomu, že se Č. stal předním lužickosrbským 
buditelem. Rozvíjel rozsáhlou propagační ak
tivitu v českém i hornolužickém jazyce (vlast
ním nákladem začal 1888 v Budyšíně vydávat 
lidovou knižnici, v Praze založil lužickosrbský 
spolek atd.). Další cesty podnikl 1889—97 ně
kolikrát do Polska a Ruska, 1898 a 1903 k ital
ským Slovincům, 1899 do Bosny a Hercegovi
ny, 1908—14 opakovaně do Chorvatska 
a 1921 do Itálie. Za činnost přispívající k vzá
jemnému poznávání slovanských kultur (vě
decké a popularizační stati, sběratelství písní, 
informovaná publicistika o slovanských pro
blémech, překlady beletrie) získal Č. řadu 
uznání a poct kulturních institucí doma (1946 
PhDr. h. c. UK v Praze), v Polsku (1947 čestný 
doktorát Jagellonské univerzity v Krakově), 
v Jugoslávii a Bulharsku. Byl zakladatelem re
vue Slovanský přehled a dlouhá léta ji řídil.

Vlastní literární činnost A. Č. byla součástí 
jeho snah o sblížení kultury slovanských náro
dů. V počátcích to byly beletristické črty inspi
rované cestami do Lužice (Lužické obrázky), 
později i do dalších slovanských zemí (V údolí 
Resie, U italských Slovanů, Dalmatský ostrov 
Ráb);Č. v nich navazoval na cestopisné obráz
ky E. Jelínka, který byl ve slavistice jeho vzo
rem (v Jelínkově Slovanském sborníku publi-
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koval Č. i své první slavistické práce). Vychá
zejí z autorových setkání s různými typy lužic- 
kých venkovanů a zachycují formou obrázku, 
črty či fejetonu s rozvinutými etnografickými 
detaily jejich svérázný charakter a náznakem 
i jejich většinou dojemný životní příběh. Řada 
Č. raných próz tíhne k typu causerie, odstiňo
vané častým vkládáním hornolužických výra
zů i vět. Postupně se Č. práce začaly měnit 
v národopisná či kulturněhistorická pojednání 
(už v druhé knize o Lužici mají výrazné posta
vení úvahy o její kultuře, historii i perspekti
vách a publicistické informace o soudobém 
národním životě). Naučného až vědeckého 
charakteru je řada Č. etnografických statí, ze
jména o lužickosrbské mytologii, písni a hmot
né kultuře; soustavně seznamoval i s lužickou 
literaturou. Samostatnou oblastí Č. činnosti 
jsou publicistické úvahy o slovanské vzájem
nosti v moderní době, ovlivněné realistickým 
pojetím Masarykovým. — K vzájemnému po
znávání slovanských literatur směřoval Č. i ja
ko překladatel. 1888 přeložil do hornolužičtiny 
Háíkovy Večerní písně; v časopise Lužica uve
řejňoval další překlady české poezie (Čela- 
kovský, Doucha, Erben, Havlíček, Čech, Slá
dek, Vrchlický, Quis aj.). Od 90. let tlumočil 
slovanské autory do češtiny: knižně z hornolu
žické, ruské, chorvatské a zejména polské lite
ratury, časopisecky (zejm. ve Slovanském pře
hledu) i z ukrajinské a slovinské (Aškerc). — 
Jako původní básník pod pseudonymem Jan 
Rokyta začal Č. psát eíegickou lyriku tlumočí
cí stesk nad ztrátou životního štěstí a nad mar
ně prosněným životem; navazuje v ní na poe
tiku Vrchlického školy. Ve sbírkách z přelomu 
století vystupoval jako básník melancholické 
erotiky tíhnoucí k spiritualistickému pojetí lás
ky. V jeho meditativních verších se zároveň 
vyhranilo eticky zaměřené novokřesťanství, 
hledající záchranu současného člověka i spo
lečnosti v evangelické prostotě. V pozdějším 
vývoji se Č. ideál konkretizoval v tolstojov- 
ském neodpírání zlému a v obdivu k morálce 
českobratrství (Za Kristem); s těmito předsta
vami konfrontoval i zneklidňující dobové 
mravní otázky (např. v autobiografickém ro
mánu Prokop Rybář) a sociální jevy (např. re
voluci 1905 ve sbírce Hradby padají). Pozděj
ší verše A. Č. (zejm. po 1918) stály už básnicky 
i myšlenkově na okraji literárního vývoje: jsou 
to buď básnické povídky a idyly ve stylu S. Če
cha, nebo rétorická vlastenecká poezie, která 

se po převratu měnila v oficiální a příležitost
né verše ad usum československého státu a je
ho představitelů. Vedle poezie vydával autor 
v této době, kdy byl i aktivním představitelem 
hnutí Pryč od Říma, řadu přednášek a úvah 
k propagačním účelům českobratrské církve. 
Verše A. Č. byly často překládány do lužjcké 
srbštiny (J. Čišinski, J. Daloki, O. Wičaz), také 
do polštiny, chorvatštiny a bulharštiny; někte
ré básně byly zhudebněny (J. Jeremiáš, J. Ma- 
lát, K. Nedbal aj.).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ant. Šťovík, A. Pravda, A. 
Štika, Bohuš Dobroslavský, Handrij Čornakec, Jan 
Hořký, Jan Rokyta, Jiří Rubín (překlady v čas.), Ru
bín; A. Č., Čný. ■ PŘÍSPĚVKY zn.sb. Album literár
ních prací studentstva českého (1882); Almanach 
ČAVU (1917); Athenaeum (1887); Baltische Presse 
(Gdaňsk, 1925); Besedy Času (od 1913); alm. Blahé 
zlaté mládí (Pardubice, 1884 — 85); Budoucno (1918); 
Čas (od 1906); Časopis Macicy srbskej (od 1888); 
alm. Černá hodinka (1893); Čes. lid (od 1892); Čes. 
revue (1898); Čes. sever (1884); Čes. stráž (1919); 
Českosl. samostatnost (1924); Gazette de Prague 
(1924); Hlas národa (1886); sb. Hořická lýra (1894); 
Jitřenka; Kalendář Češka (1907); Kalendář Zlaté 
Prahy (1894, 1895); Književni Jug (1919); Koleda 
(1898); Kultura slowiaňska (Varšava, 1924); Kurjer 
Lwowski (1898); Kurjer Polski (1922); Květy (od 
1894); Lípa; sb. Lublaň. Čeští spisovatelé Slovincům 
(1896); Lumír (od 1889); Lužice (od 1887); Máj 
(1905); alm. Majales (Litomyšl, 1907); Malý čtenář; 
Nár. listy (1893 — 98); Národopisný sborník česko- 
slovanský (od 1897); Naše doba (od 1906); La Na- 
tion Tchěque (1919); Nová doba (1899); Novina (red. 
Herben, 1915); Osvěta (1918); sb. Památce H. Sien- 
kiewicze národ československý (1924); La Parole 
(1919); Politik (1904); sb. Polski kraj (Petrohrad
1898) ; alm. Potštýn (1897); Prager Presse (1924); 
Pramen (1921); Ruch (1886); Sborník zahraniční po
litiky (1921); Sborník menšinový (1914); Slovanský 
přehled (od 1898); Slovanský sborník (od 1884); Stu
dentské listy (1882); Světozor (od 1890); Šwiat (Var
šava, 1922); Švanda dudák (1924); sb. T. G. Masary
kovi k 60. narozeninám (1910); Tygodnik illustrowa- 
ny (1908); Wisla (Krakov, 1889); alm. Z české školy 
(1884); Zlatá Praha (od 1886); Zvon (od 1918); Život 
(1918). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Lu- 
žické obrázky (PP 1890); Různé listy o Lužici (FF 
1894); Za Edvardem Jelínkem (1897); Když se při
pozdívá (BB 1897, pseud. Jan Rokyta — dále J. R.); 
Světla a bludičky (BB 1898, J. R.); V údolí Resie (FF
1899) ; Lilie z tvých zahrad (BB 1899, J. R.); Lekníny 
na hlubinách (BB 1900, J. R.); Herta Wičazec (studie, 
1901); Viděl jsem duši ženy (BB 1902, J. R.); Za Kris
tem (BB b. d., 1903, J. R.); Pouta a peruti (BB 1905, J. 
R.); U italských Slovanů (FF 1906); Hradby padají!
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(BB 1906, J. R.); Válka (B k obrazům E. Holárka, 
1906, J. R.); Království Ticha a Smíru (BB 1907, J. 
R.); Dalmatský ostrov Ráb (FF 1909); Stawizny ba- 
snistwa Lužickich Serbow (studie, Budyšín 1910); 
Prokop Rybář (B 1913, J. R.); Balkánské zpěvy (BB 
1913, J. R.); Jadranské dojmy (BB 1915, J. R.); Zpěv
ník o Janu Husovi (BB 1915, J. R.); Lesní pohádka (B 
1918, J. R.); Na staroměstském rynku (B 1918, J. R.); 
Zpěvník pozdního husity (BB 1918, J. R.); Alžběta 
Šramínova (B 1919, J. R.); Písně osvobozeného otro
ka (BB 1919, J. R.); Hus (B 1919, J. R.); Prezident Ma
saryk (B 1920, J. R.); Jiráskovi a Chodsku (přednáš
ka, 1921); Žižka, náš bratr věrný (BB 1926, J. R.); 
Zimní pohádka (B 1928, J. R.); Prezident Osvobodi
tel (BB 1937, J. R.); Věrní a odhodlaní (BB 1938, J. 
R.); Nové písně osvobozeného otroka (BB 1946, J.
R. ). — Překlady: V. Hálek: Vječorne pěsje (Budyšín 
1889); H. Zejleř: Výbor písní (1894); Tři lužické po
hádky (1894); I. S. Turgeněv: Asja (1897); I. Macie- 
jowski: Martin Luba (1899); J. A. Kisielewski: Kari
katury (1902); J. Bart-Čišinski: Výbor básní (1906); 
W. Perzyňski: Lehkomyslná sestra (1906); S. Przy- 
byszewski: Pro štěstí (1908); S. S. Kranjčevic: Básně 
(1. 1911, 2. 1921); A. K. Michajlov: První láska 
(1916); E. Orzeszkowa: Tré povídek (1917); S. Wy- 
spiaňski: Veselka (1919); J. Slowacki: Král Duch 
(1937). — Ostatní práce: Národně hlosy lužiskoserb- 
skich pěsni (sbírka písní, Budyšín, 1888); Druha zběr- 
ka narodnych hlosow (Budyšín 1888); Wobydlenje 
Lužiskich Serbow (studie, Budyšín 1889); Svatba 
u Lužických Srbů (studie, 1893); Piešni bialoruskie 
z powiatu Dzinieňskiego gubernii Wileňskiej (sbírka 
písní, Krakov 1895); Mythiske bytošée Lužiskich 
Serbow (studie, Budyšín 1898); K otázce shody rus- 
ko-polské (úvaha, 1900); K otázce maďarsko-polské 
(úvaha, 1900); Průvodce po Národopisném muzeu 
českoslovanském (1903); O slovanské vzájemnosti 
v době přítomné (úvaha, 1906); Lužice a Lužičtí Sr
bové (studie, 1912); Lužická otázka (studie, 1918); 
Masaryk. O jeho životě a práci (1918, s jinými, J. R.); 
Slovanstvo za světové války (studie, 1919); Masaryk 
a Slovanstvo (studie, 1921); O potřebě mravní a ná
boženské obrody v našem národě (přednáška, 1921, 
J. R.); Z náboženské tradice české (přednáška, 1921, 
J. R.); Obnova českého bratrství (dvě přednášky, 
1922, J. R.); Dva ohlasy české minulosti (přednášky, 
1922, J. R.); Republika Czeskoslowacka (propag. 
stať, 1923, s V. Dreslerem); Za Baudouinem de Cour- 
tenay (1929). — Výbory: Lužické vzpomínky (1935, 
usp. F. Malý); A. Č.: Antologija jeho dzělow (Budy
šín 1958, usp. J. Cyž). — Souborné vydání: Sebrané 
spisy básnické J. R. (Čes. grafická unie, 1928—29, sv. 
2 a 4, nedokončeno). ■ SCÉNICKY. Překlady: S. 
Przybyszewski: Zlaté rouno (1908); S. Wyspiaňski: 
Soudcové (1915); S. Kiedrzyňski: Hra srdcí (1916); I.
S. Turgeněv: Chléb z milosti (1917). ■ KORESPON
DENCE: V. Burian: Z dopisů A. Č. Antonínu Ašker- 
covi (z 1899—1906), sb. Slovanský přehled 1914—24 

Černý

(1925); M. Krječmař, P. Nowotny: Čišinskeho listo- 
wanje z Muku a Černým (Budyšín 1958). ■ REDI
GOVAL časopis: Slovanský přehled (1898—1914 
a 1925—30); knižnice: Serbska knihownja (Budyšín 
1888 — 89), Slovanská knihovna (1901). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Česká poezie 19. věku (5 sv., 
1897—99, s jinými); E. Jelínek: Vzpomínky (1904); 
Važme si české školy (výbor povídek, 1906); T. G. 
Masaryk: Slovanské problémy (1928). I

BIBLIOGRAFIE: K. Nosovský: Legační rada A. 
Č. (pseud. J. R.), Čs. knihkupec 1924; F. Tichý: Biblio
grafie prací A. Č. (J. R.) 1884—1924, sb. Slovanský 
přehled 1914-1924 (1925). ■ LITERATURA: K. 
Sedláček, F. Tichý, M. Krječmař: A. Č. K šedesáti
nám nadšeného šiřitele slovanského uvědomění 
(1924), sb. Slovanský přehled 1914—24 (1925, usp. A. 
Frinta, F. Tichý); O. Wičaz: A. Č. (Chotěbuz 1930); 
A. Žyvotko: A. C. i Ukrajinci (Lvov 1936). ■ E. J. (Je
línek): A. Č., Světozor 1891/92; -Z. (A. Procházka): 
ref. Různé listy o Lužici, Lit. listy 1893/94; ■ ref. 
Když se připozdívá: Kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 
1897/98; F. X. Salda, Lit. listy 1896/97 → KP3 
(1950) ■; F. X. Salda: ref. Světla a bludičky, Lit. listy 
1897/98 → KP4 (1951); jv. (Vodák): ref. Lilie 
z tvých zahrad, Besedy Času 1900, s. 135; O. Theer: 
ref. Lekníny na hlubinách, Rozhledy 1900/01 4- ref. 
Viděl jsem duši ženy, Lumír 1901/02; ■ ref. Za Kris
tem: A. Novák, Čes. revue 1902/03; apržk (A. Pra
žák), Máj 1902/03 a ČČM 1904; V. Dyk, Moderní re
vue 1902/03 ■;■ ref. Hradby padají!: J. Rowalski, 
Lumír 1905/06; A. Novák, Přehled 1905/06 ■; J. Pá
tá: A. Č. padesátníkem (s bibliografií), Národop. 
věstník českoslovanský 1914; O. Vicaz in A. Č.: 
Srbské wobrazki (Budyšín 1923); J. Pátá: A. Č. šede
sátníkem, Světozor 1923/24; J. B. Čapek: ref. Revo
luce (Spisy sv. 4), Rozpravy Aventina 1928/29; J. Sla
vík: Učitel práce pro slovanství, NO 19. 8. 1934; F. 
Tichý: J. R., NO 19. 8. 1934; J. Horák: A. Č., LidN 19. 
8. 1934; p. (A. M. Píša): A. Č.-J. R. sedmdesátníkem, 
PL 19. 8. 1934; ■ ref. Věrní a odhodlaní: B. Slavík, 
LidN 15. 5. 1939; J. Vodák: Čes. slovo 19. 8. 1939 ■; 
A. Pražák in J. R.: Nové písně osvobozeného otroka 
(1946); A. F. (Frinta): A. Č. doktorem filozofie, Slo
vanský přehled 1946 4- A. Č. doktorem filozofie Ja
gellonské univerzity, Slovanský přehled 1947; E. Ja
noušek: Na paměť zakladatele Slovanského přehle
du, Slovanský přehled 1954; T. S. Grabowski: A. 
Č.—J. R. (1864—1952), Sb. v čest na akademik A. 
Teodorov-Balan (Sofia 1955); O. Bartoš: A. Č. jako 
překladatel, Sb. slavistických prací UK (1958); J. Cyž 
in A. Č.: Antologija jeho dzělow (Budyšín 1958); 
MH.: Vzpomínka na básníka J. R.—C., Jednota bra
trská 1974.

II

451



ČernýBoleslav L. Černý
* 11. 7. 1881 Hradec Králové
† 12. 5. 1930 Pelechy (Stráž-P.) u Domažlic

Básník a autor knih pro děti.

Bratr básníka Adolfa Č. (Jana Rokyty). Otec 
byl holičem v Hradci Král, a soukromě též vy
učoval hudbě. Č. působil na různých místech 
jako učitel, posléze jako řídící učitel v osadě 
Pelechy na Chodsku a správce školy v Prapo- 
řišti u Kdyně.

Dílo B. L. Č. obsahuje práce pestré žánrově 
i tematicky. Nejpočetnější část tvoří publicisti
ka, zvláště fejetonistika, čerpající často z auto
rových regionálních zkušeností. V básnické 
tvorbě byl Č. zcela poplatný tendencím refle
xívní lyriky parnasistního typu a dekadentní 
náladovosti. Prózy pro mládež zpracovávají 
dobově oblíbené látky (povídka ze života zví
řat, prázdninová robinzonáda pražské rodiny), 
v nichž je zdůrazňováno mravoučné zaměření.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1904); Hlas národa 
(1903); Květy (1904); Máj (1903); Nár. politika; Rudé 
květy (1904); Topičův sborník (1920); Zlatá Praha 
(1903); Zvon (1902); mimoto krajinské plzeňské lis
ty. I KNIŽNÉ. Beletrie: Večerní stíny (BB 1907); Šo
tek (P pro ml., 1912); Banda Suchánů (R pro ml., 
1926).

zt

Jindřich Černý
* 6. 4. 1905 Mladá u Lysé nad Labem
† 18. 5. 1960 Praha

Básník a prozaik, autor pohádek a loutkových her; 
příležitostný překladatel z němčiny, lužické srbštiny 
a esperanta.

Jeho otec byl truhlářem. Za svůj rodný kraj 
považoval J. Č. severní Čechy, neboť rodina se 
sem přistěhovala, když mu byly pouhé dva ro
ky, a to do Drahenek a pak Běhánek u Teplic; 
niterný vztah měl i k Pelhřimovsku, rodnému 

kraji své matky. V Trnovanech u Teplic chodil 
do měšťanské školy, 1920 přestoupil na reál, 
gymnázium v Duchcově (mat. 1925). Zprvu byl 
zaměstnán v továrně na dýmky v Teplicích, 
1926 vstoupil do poštovních služeb. Do 1927 
pracoval jako pomocný telegrafní dělník v Ús
tí n. L., do poloviny 1931 jako výpomocný 
úředník v Děčíně, od té doby působil v růz
ných administrativních funkcích na hlavní poš
tě v Praze. Rozsáhlá byla jeho činnost osvěto
vá a spolková: zprvu byla zaměřena k podpo
ře českého živlu v pohraničí, po válce pokra
čovala zejména ve Společnosti přátel Lužice 
(po léta připravoval relace o Lužici v praž
ském rozhlase), v esperantském hnutí a v cír
kvi československé. Neméně extenzívní byla 
jeho činnost publicistická (drobné příspěvky 
otiskoval v desítkách časopisů), řadu jeho pra
cí (pásma, přednášky, hru) uvedl Čs. rozhlas. 
Koncem 50. let musel odejít do invalidního dů
chodu pro srdeční chorobu. Pohřben byl na 
hřbitově v Praze-Pankráci.

V literatuře se Č. etabloval jako básník, ve 
40. letech pěstoval soustavněji prózu, ke konci 
své literární dráhy se výrazněji věnoval psaní 
pro děti. Jeho poezie opsala velký vývojový 
oblouk: zprvu, a to s bezručovskou intonací, 
vyjadřovala sociální a národnostní tragiku se
veročeského hornického kraje, poté byla zau
jata náměty lásky milostné a rodinné, posléze 
se obrátila k hlasům rodné země a vůbec ven
kova a získala přitom písňový, ba popěvkový 
ráz. Próza, situovaná převážně na havířské 
Kladensko, je proti jeho poezii jednolitější. Č. 
v ní sledoval zejména spletité cesty milostné
ho citu; v románu zapojil toto své téma do slo
žitějšího komplexu sociálních, pracovních 
a generačních vztahů. Autorovy pohádky cha
rakterizuje lokální kolorit (Českomoravská 
vysočina, Praha) a přetížení motivické výstav
by.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Cyril Moucha, Frant. 
Hřebík, František Dlouhý, Hajno Cyžik, Hendrich 
Čorny, Hilža Grodkec, Ind Ern Eli, Jan Horák, Jan 
Matouš, Jan Ouško-Vamaria, J. Čerň, J. Č. Krušno
horský, Jiří Červený, Jiří Žal, Josef Skála, Josef Stej
skal, Jurij Imiš, Karel Rokyta, Krušnohorský, Marie 
Stejskalová, M. Ječer, Pavel Broniš, Pavel Simon, 
Pavel Štika, Pawol Rabak, Rudolf Koula, Svana El- 
snerová, Želivský; Beg., č, -č-, Č, Čej, čj, ei, -eisý-, eli, 
erin, ern, chý, ie, ind, iv, -ivs-, j, jč, J. Č., J. Č. Ž., ječ, K. 
i., liv, -liv-, -lý, ný, -ný, ský, -ský. I PŘÍSPĚVKY in: 
Blahoslav; Časopis turistů; Čes. lidové divadlo; Čes.
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Černý

slovo; Čes. zápas; Haló-revue; Jiskra; Lidé a země; 
Lid. demokracie; Lid. noviny; Lit. noviny; Lužicko- 
srbská otázka; Lužickosrbský věstník; Mladá fronta; 
Mladé archy; Nár. osvobození; Nár. politika; Nár. 
výzva; Nástup (Pelhřimov); Ochotnické divadlo; Pa- 
co (esperant.); Práce; Právo lidu; Slovanský přehled; 
Svět v obrazech; Svět, literatura; Svobodná země; 
Svobodné noviny; Tep (Zlín); Večer; Venkov; Země
dělské noviny; Zeměpisný magazín; Zvon. ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Boží muka (BB 1934); Rudých vůní bílé 
květy (BB 1937); Slunce a sníh (BB 1941); Přes plot 
za větrem (BB 1941); Na režné niti (PP 1943); Čtvrtá 
silnice (R 1944, přeprac. vyd. 1947 s tit. Přelomy, 
pseud. J. Čerň); Když se večer stmívá... (pohádky, 
1944); Ve stínu komínů (PP 1945); Pohádky pražské
ho strýčka (1949); Kocour a kuchař (D pro ml., 
1955); Pecivál (D pro ml., 1956); Začarovaný princ 
(D pro ml., 1958). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Čes
ký věnec Lužici (1946). I

LITERATURA: J. V. P. (Pleva): ref. Boží muka, 
Index 1934; an.: ref. Rudých vůní bílé květy, Rozhle
dy 1938; J. T.: J. Č., Svět (Zlín) 4. 4. 1945; F. J. (Jaku
bův): ref. Přelomy, Lid. demokracie 13. 11. 1948; 
LAST (S. Lahodný): Zemřel bratr J. Č., Čes. zápas 
1960, č. 21; S. Augusta: Zemřel básník J. Č., Nástup 
(Pelhřimov) 1960, č. 22; b. m.: Básník a prozaik, Re
vue Teplice 1975, č. 5.

jo

Josef Černý

* 3. 9. 1783 Hořice u Jičína
† 18. 12. 1834 Praha

Překladatel populárně naučné a náboženské litera
tury, básník, kazatel.

Otec tkadlec (stávkář) v Hořicích. Gymnázium 
studoval J. Č. v Křesavě (Grůssau) ve Slezsku, 
od 1804 filozofii, pak teologii v Praze, na kně
ze vysvěcen 22. 8. 1810. Jako kaplan působil 
v Žehuni, od března 1815 v Hořicích, potom 
na dožádání hr. L. Kinského v Chlumci nad Ci
dlinou. Onemocněl souchotinami, 1821 byl nu
cen zažádat o penzi, od března 1822 žil v Ho
řicích, pak v Jičíně jako fundatista. V září 1826 
se stal fundatistou v klášteře u anglických pa
nen v Praze, od února 1829 působil jako admi
nistrátor u karmelitánek v Praze na Hradča

nech (zřekl se penze). Byl dobrým znalcem 
starší české literatury.

J. Č. překládal z němčiny, italštiny a latiny 
populárně naučnou (filozofickou a historic
kou) literaturu, náboženské spisy. Jeho překlad 
Mendelssohnova filozofického traktátu Fae- 
don (formou i problematikou vycházejícího ze 
stejnojmenného díla Platónova) je přínosem 
i pro úsilí vytvořit obecně přístupný sloh pro 
obsahově náročný výklad. Vydání poslední je
ho práce, snad nedokončené, Rozjímání o pří
rodě (podle Sandra a Sturma), bylo nejprve 
oznámeno (Čas. pro kat. duchovenstvo 1834, s. 
681), potom odvoláno (tamtéž 1835, s. 121). 
Časopisecky publikoval J. Č. pojednání dog
matická, liturgická a církevně historická, ojedi
něle básnické příspěvky.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Josefovič Hořický, Přítel; 
—rn-. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach aneb Novoro
čenka (od 1824); Časopis pro kat. duchovenstvo (od 
1827); — posmrtně: Blahověst (1851); Časopis pro 
kat. duchovenstvo (od 1835); Sbírka kázání a výkla
dů (red. E. Veverka, 1860). ■ KNIŽNĚ. Překlady:M. 
Mendelssohn: Faedon aneb Sokratesovo poslední 
rozmlouvání o nesmrtelnosti duše s připojeným ži
votem téhož mudrce (1833); — posmrtně: Silvio Pe- 
llico di Saluzzo: Mentor neboli Šlechetný vůdce 
k blaženému životu (1835). — Ostatní práce (vesměs 
překlady): Život sv. Františka Xaverského, apoštola 
indického (1827); Život sv. panny Terezie s připoje
nou krátkou historií řádu bosých karmelitánek (F. 
Příhonského výtah z kroniky) (1830). ■ KORE
SPONDENCE: I. Klicpera: Listy některých starých 
vlastenců českých k V. K. Klicperovi (dopis z 1825), 
Světozor 1877; J. Emler: Několik listů spisovatelů 
a vlastenců českých k Ant. Markovi (dopis b. d.), 
ČČM 1887; K. A. Vinařického Korespondence a spi
sy pamětní 1—2 (Vinařickému z 1830—34, vyd. V. O. 
Slavík, 1903—09). I

LITERATURA: an.: ref. Život sv. panny Terezie, 
Čas. pro kat. duchovenstvo 1830, s. 455; ■ ref. překl. 
Faedon: V. Zahradník, Čas. pro kat. duchovenstvo 
1832, s. 613; an (F. Palacký), ČČM 1833, s. 462 
ref. překl. Mentor: F. L. Čelakovský, Čes. včela 1835, 
s. 269; V. Zahradník, Čas. pro kat. duchovenstvo 
1836, s. 349 ■; K. Vinařický: nekrolog, Čas. pro kat. 
duchovenstvo 1835, s. 735; Vladimír (J. V. Pelikán): 
Výjimky z dopisů přátelských, Květy-Příloha 1837, 
s. 18.

mo
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Černý

Karel Valtr Černý

* 12. 12. 1892 Praha
† 16. 3. 1945 Praha

Divadelní i filmový herec a režisér; prozaik a básník.

VI. jm. K. Č.; podle matčina dívčího příjmení 
Valtrová se psal literárním jménem K. Valtr Č. 
i K. Walter-C. Syn zedníka. Jako herec působil 
počínaje 1910 postupně ve společnostech ředi
telů V. Slavínského a K. Kaňkovského, potom 
v Divadle sdružených měst východočeských. 
Na začátku války byl odveden, brzy však su- 
perarbitrován; pracoval pak v Ostravě-Mari- 
ánských Horách jako havíř, čistič pecí a sklad
ník. Od 1916 působil na stálých scénách: do 
1919 v Národním divadle v Brně, do 1921 
v Národním divadle moravskoslezském v Os
travě (i jako režisér), od jara 1921 ve Vino
hradském divadle v Praze, odkud se však po 
skončení sezóny 1921—22 vrátil do Ostravy, 
kde se stal šéfem činohry. 1923 —leden 1926 
působil v téže funkci v Olomouci. Jako herec 
proslul zejména v úlohách složitě psycholo
gických a psychopatologických, jako režisér 
kotvil v koncepci divadla psychologickorealis- 
tického. Četné osobní konflikty, způsobované 
nekompromisním prosazováním vysokých 
uměleckých cílů, a nezdar rodinného života 
přivodily rozvrat jeho osobnosti. Od 1926, kdy 
se jako morfinista zdravotně a morálně zhrou
til, počíná devítileté období jeho léčení (též 
v Praze-Bohnicích), na něž navázalo dvouleté 
období fyzické práce; celou tuto tragickou 
etapu svého života učinil výlučným námětem 
svých literárních prací. Od května 1937 znovu 
působil jako herec: nejdřív v rozhlase, potom 
ve filmu, od 1939 jako host činohry Národního 
divadla v Praze, od sezóny 1942—43 jako stá
lý člen souboru pro obor menších charakter
ních rolí výslovně bez nároku na role hlavní. 
16. 3. 1945 byl ve svém bytě nalezen mrtev, 
podle úředního sdělení bylo příčinou smrti sel
hání srdeční činnosti; zpopelněn byl v krema
toriu v Praze-Strašnicích.

Jak v Č. sbírce úsečného a jakoby vykřiko
vaného verše, tak v jeho krátkém románu je 
tématem skutečný autorův životní příběh. Jde 
o tragédii člověka natolik pohlceného a vyčer
paného divadlem, že ztroskotává v ostatním 
životě a osobní krizi pak léčí a pro hereckou 
tvorbu se dopuje morfiem; obraz halucinač- 

ních stavů a zoufalého mnohaletého zápasu 
o záchranu spolu s otázkou, kde je v umění 
hranice mezi vytržením a nepříčetností, tvoří 
osu těchto literárně ještě nezralých prací. Č. 
pojímal své knihy jednak jako prostředek 
vlastního návratu do normálního života, jed
nak jako zpověď a varování.

KNIŽNĚ. Beletrie: Blahoslavený člověk (BB 1933, 
podp. Valtr Černý); Případ herce Haltera (R 1943). 
■

LITERATURA: J. L. Fischer: Olomoucká činohra, 
sb. Nové české divadlo 1928—29 (1929); -an: Trnitá 
cesta k herecké slávě, Nár. politika 24. 11. 1940; J. F. 
Munclinger: Zemřel K. W.-Č., Divadlo 1945.

jo

Václav Černý (1)

* 14. 12. 1862 Pohonu Opočna
† 17. 12. 1941 Náchod

Překladatel z francouzštiny a literární historik, zabý
vající se zejména životopisem B. Němcové.

Studoval na klasickém gymnáziu v Hradci 
Král. (1874—81), pak češtinu a francouzštinu 
na filoz. fakultě UK v Praze (1881—84); 
1883 — 85 byl žákem biskupského semináře 
v Hradci Král. 1886 nastoupil dráhu učitele ná
rodního školství a působil jako učitel, pak řídí
cí učitel na Náchodsku (postupně v Machově, 
Náchodě, Rtyni, Bačetíně, Slavětíně, Žďár- 
kách, Jizbici, Zlíči a České Čermné, do 1928); 
na odpočinku žil v Náchodě. Č. byl představi
telem pokrokové náchodské inteligence sdru
žené v Učitelské jednotě Komenský; podílel 
se (organizačně, přednáškami aj.) na bohaté 
kulturní činnosti této organizace, jejíž péčí vy
šel 1912 i Č. redigovaný sborník Božena Něm
cová. 1919 — 21 byl členem Kladské komise 
v Náchodě a účastnil se jednání o připojení 
českých částí Kladska k československé
mu státu. Vypracoval memorandum o situaci 
kladských Čechů, jimž věnoval stálou pozor
nost.

Za studií v Praze překládal V. Č. s L. Ariet- 
tem ze soudobých francouzských básníků A.
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Theuneta a F. Coppéa, kteří působili (zejm. 
obrázky z přírody a venkovskými i městskými 
žánry) v české literární situaci 80. let jako pří
klady poezie každodenního reálného života. Č. 
samostatné překlady se obracely jednak 
k francouzské vesnické a realistické próze (G. 
Sandová, časopisecky G. Flaubert, A. Daudet), 
jednak k odborné pedagogické, mravovědné 
a populárně filozofické literatuře (P. Janet, G. 
Renard, časopisecky J. M: Guyau). Odborné li- 
terárněhistorické zájmy Č. byly zaměřeny k li
teratuře národního obrození a k autorům spja
tým s východočeským krajem. Regionalistické 
zaujetí ho přivedlo k soustavnému studiu ro
dopisu B. Němcové, který sledoval podnícen 
rozdíly mezi literárním obrazem v Babičce 
a faktickou realitou. Č. objevil a publikoval řa
du nových materiálů (zejm. z kladských a ví
deňských matrik), které se — vzhledem k do
bovým představám o Babičce jako přesném 
popisu autorčina dětství — staly nutným před
pokladem pro další poznání tvůrčí metody, 
uměleckého typu i literárně vývojového příno
su B. Němcové. Velký sborník studií, který Č. 
redigoval v roce 50. výročí její smrti a v němž 
závěrerrFpublikoval Doklady životopisné a li
terární, se především zaměřuje právě k prově
řování vztahu mezi reálnou skutečností látko
vých předloh a literární fikcí; Č. v něm shro
máždil příspěvky S. Součka, F. Bílého, J. Má
chala, A. Pražáka, A. Nováka, M. Hýska, F. V. 
Krejčího, J. Voborníka aj. i stati řady regionál
ních autorů (B. Profeld, B. Kulíř aj.). Po smrti 
F. Bílého, s nímž byl spřátelen, převzal Č. vy
dávání korespondence a zápisků F. L. Čela- 
kovského v CAVU.

ŠIFRA: V. Č. ■ PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro mo
derní filologii (1912); Čes. lid (1893, 1912/13); Lit. lis
ty (1886); Lid. proudy (Náchod, 1920); Nár. listy 
(1883 — 85); sb. Božena Němcová (1912); Niva 
(1894); Od kladského pomezí (Náchod, od 1934); 
Otavan (od 1921); Rozhledy (od 1903, překl. statí J. 
M. Guyaua); Ruch (1884, překl. básní s L. Ariettem); 
Světozor (1884, překl. básní s L. Ariettem); Vesna 
(1886 — 88, překl. z A. Daudeta a G. Flauberta); Zlatá 
Praha (1884 — 85, překl. básní s L. Ariettem); Zvon 
(1921/22). ■ KNIŽNĚ. Překlady: A. Theuriet: Lesní 
stezka (1884, s L. Ariettem); G. Sand: Malá Fadetka 
(b. d., 1884); F. Coppée: Z malého světa (1885, s L. 
Ariettem); P. Janet: Rodina. Čtení o praktické mra- 
vovědě (1902); G. Renard: Má-li člověk svobodnou 
vůli? (1908). ■ REDIGOVAL sborník: Božena Něm
cová 1820-1862 (Náchod 1912). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL edici: Korespondence a zápisky Frant.

Černý

Ladislava Čelakovského (IV/1 1933, IV/2 1935). ■ 
LITERATURA: ■ ref. sb. Božena Němcová: J.

Kopal, Pokroková revue 1913, s. 265; A. Novák, NL 
2. 2. 1913; A. Pražák, LF 1913; K. Rieger, ČMF 1914/ 
15; S. Souček, Pražská revue 1913, s. 517 ■; M. Hý
sek: Kdo překládal s L. Šebkem (Ariettem) básnické 
sbírky: Theurietovu Lesní stezku a Coppéovu Z ma
lého světa?, Otavan 1929.

v/

Václav Černý (2)

* 23. 4. 1864 Vodolka (Odolena Voda) u Kra
lup nad Vltavou
† 8. 7. 1894 Vodolka

Herec, básník a překladatel, zejména anglické poe
zie.

V Praze studoval na reálce a učitelském ústa
vu, který pro plicní chorobu nedokončil. Půso
bil od 1884 jako herec, krátce i v drobných ro
lích na Národním divadle, potom byl členem 
několika venkovských divadelních společností 
(V. Budil, L. Chmelenský, J. Hurt, K. Stocký), 
zejména pro obor charakterních rolí. Zemřel 
na tuberkulózu, pohřben byl ve Vodolce.

Časopisecky publikoval ojedinělé básně, 
epickou skladbu Památce Mistra Jana Husa 
vydal samostatně u nakladatele F. Horálka na 
Vinohradech. Věnoval se především překládá
ní anglické literatury, hlavně povídek Poeo- 
vých a romantického básnictví; připravoval 
rozsáhlou antologii anglické lyriky a ukázky 
z ní publikoval v posledním roce života v ča
sopise Vesna (Shelley, Th. Moore, Keats, R. 
Browning, Rossetti aj.). Největší zájem věno
val P. B. Shelleyovi: v C. rukopisné pozůstalos
ti byl ještě hotový překlad Královny Mab 
a začátky překladu Odpoutaného Prométhea. 
Na překladu Theurietovy Lesní stezky a Cop- 
péovy sbírky Z malého světa, který se Č. připi
soval (v nekrolozích Lumíru a Literárních lis
tů), se podílel Václav Černý, pozdější badatel 
o B. Němcové.

PŘÍSPĚVKY in: Květy (od 1881; 1894 P. B. Shelley: 
Alastor); Lumír (1893 — 94); Ruch (1886); Světozor
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Černý

(od 1882); Vesna (1894-95). I KNIŽNÉ. Překlady: 
E. G. Bulwer: Děvče lyonské (1887); P. B. Shelley: 
Cenci (1892); E. A. Poe: Povídky (1893) + Pád domu 
Usherových a jiné novely (1894) + Vraždy v ulici 
Morgue (1894) + Zlatý chrobák a jiné novely 
(1894). ■

LITERATURA: ■ nekrology: J. Vrchlický, Lumír 
1893/94; an., Literární listy 1894, s. 310 ■; an.: V po
zůstalosti předčasně zesnulého herce V. Č., Lumír 
1894/95, s. 36; J. S. Machar in Konfese literáta 
(1901); M. Hýsek: Kdo překládal s L. Šebkem (Ariet- 
tem) básnické sbírky: Theurietovu Lesní stezku 
a Coppéovu Z malého světa?, Otavan 1929.

dh

Jan Černý-Niger

* kolem 1456 Praha
† před listopadem 1530

Lékař, bratrský teolog a spisovatel, autor herbáře.

VI. jm. J. Černý, lat. Niger. Pocházel z české 
bratrské rodiny, byl starším bratrem Lukáše 
Pražského. Na pražské univerzitě získal 1479 
bakalářství; lékařství studoval soukromě. Snad 
na Lukášovo vyzvání se usídlil v Litomyšli ja
ko lékař a asi před 1490 přistoupil k jednotě 
bratrské. Domohl se vynikající lékařské po
věsti, od 1493 byl rodinným lékařem Vratisla
va z Pernštejna, už asi 1489 léčil i Augustina 
Olomouckého, s nímž pak 1500—01 vedl ko
respondenční náboženskou polemiku. 1499 
přesídlil do Prostějova, kde se asi 1503 oženil, 
1513 nebo 1514 se vrátil do Litomyšle, asi od 
1519 byl opět v Prostějově, kde vedl bratrský 
léčebný dům. Působil ve prospěch jednoty me
zi šlechtickými přívrženci svého lékařského 
umění, od 90. let měl význačnou úlohu ve 
vnitřním životě jednoty jako její kněz.

Asi 1494—1501 napsal Č.-N. tři nedochova
né náboženskopolemické traktáty, v nichž za
stával věrnost původním řádům jednoty proti 
novějšímu stanovisku bratra Lukáše. Patřil pa
trně k pořadatelům prvního bratrského kan
cionálu (1501). Velkou odbornou autoritu 
a společenský ohlas získaly jeho české lékař
ské spisy, pojednání o moru a zejména herbář, 
založený vedle tradičních autorit i na vlastním 

pozorování rostlin a studiu jejich léčebných 
účinků.

KNIŽNĚ: Spis o nemocech morních (Litomyšl 
1506); Knieha lékařská, kteráž slově herbář aneb ze
linář (Norimberk 1517). ■ EDICE: Knieha lékařská, 
kteráž slově herbář aneb zelinář (1981, ed. Z. Tichá). 
■

BIBLIOGRAFIE: G. Gellner in J. Č. a jiní lékaři 
čeští do konce doby jagellonské, Věstník KČSN 
1934; Knihopis č. 1 767-73. ■ LITERATURA: K. 
Sternberg: Abhandlung uber die Pflanzenkunde in 
Böhmen (1818); J. Ruda: Nejstarší lékařské prvotis
ky české M. J. Č. 1506 — 1518 a M. Klaudiana 1517 — 
1519, Časopis lékařů českých 1871 + M. J. Č. a jeho 
Herbář z r. 1517, Živa 1872; J. Jireček: Rukověť 
1 (1875); J. Truhlář in Humanismus a humanisté 
v Cechách za krále Vladislava II. (1894); E. Šedivý: 
Prvý český tištěný herbář J. Č. z roku 1517 (1906); A. 
Truhlář: Dodatky a opravy k biografiím starších spi
sovatelů českých, ČČM 1913; J. T. Můller, F. M. Bar
toš: Dějiny jednoty bratrské 1 (1923); F. Zapletal: M. 
J. Č. a poslední pobyt Viléma z Pernštejna na rodné 
Moravě, Časopis Vlasten. spolku muzejního v Olo
mouci 1931; G. Gellner: J. Č. a jiní lékaři čeští do 
konce doby jagellonské, Věstník KČSN 1934; M. 
Bohatcová: Uber den Erstdruck eines tschechischen 
Kráuterbuchs, Gutenberg-Jahrbuch 1981.^

jk

Jan Čemý-Nigranus

* asi 1500-08
† 5. 2. 1565 Mladá Boleslav

Biskup, organizátor a historik jednoty bratrské.

VI. jm. J. Č. Byl původem z bratrské rodiny 
(pravděpodobně z Kunvaldu), ve 20 letech 
vstoupil do bratrského domu v Ml. Boleslavi, 
kde bylo tehdy jedno z center jednoty. Studi
em bohosloveckých spisů pod vedením Luká
še Pražského zde získal náhradu za vyšší škol
ské vzdělání, jehož se mu nedostalo. V té době 
přijal i lat. jméno Nigranus (pro odlišení od lé
kaře Jana Černého, který se lat. nazýval Ni
ger). Po ordinování na kněžství (1537 v Pro
stějově) se stal správcem sboru v Brandýse n. 
L. a záhy nabyl značné autority mezi členy
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Červen

a příznivci jednoty v středních Čechách; 1543 
se stal i členem tzv. úzké rady. Proměnlivé 
a neklidné osudy, jimiž procházela jednota po 
nezdařeném stavovském odboji (1547), promí
taly se pak i do jeho života. Z Brandýsa přešel 
nakrátko do Ml. Boleslavi, 1548 byl nucen 
odejít do exilu (Polsko, Prusy), po návratu do 
Čech počátkem 50. let se musel nejprve skrý
vat, od 1552 opět veřejně působil v Boleslavi 
a 1553 byl s Matějem Červenkou zvolen bis
kupem jednoty. Po vizitační cestě do Prus se 
1556 usadil v Boleslavi natrvalo. 1557 se zde 
konala bratrská synoda, na níž byl potvrzen 
do funkce sudího jednoty. Od té doby se mohl 
už nerušeně věnovat správě sboru i bratrského 
duchovenstva v Čechách a péči o výchovu 
kněžského dorostu, k níž je zaměřena také je
ho korespondence se zahraničními evangelic
kými učenci.

Boleslavské působení J. Č. se neomezovalo 
jen na činnost církevně organizační nebo pa
storační; získal si zásluhu i jako zakladatel 
soustavné historiografické práce v církvi. Po 
zkáze bratrského archívu při požáru Litomy
šle (1546) se rozhodl vybudovat archív znovu 
v Ml. Boleslavi. K práci přikročil 1547 a od za
čátku mu při ní pomáhal mladý J. Blahoslav, 
jeho pozdější pokračovatel. V historickém spi
su Poznamenání některých skutků božích ob
zvláštních zachytil J. Č. na podkladě shromáž
děných archívních dokladů a vlastních i cizích 
pamětí děje bratrské církve 1541—46. Byl 
i skladatelem duchovních písní; dvě z nich by
ly pojaty do Šamotulského kancionálu (1561), 
o jehož vydání se J. Č. zasloužil.

RUKOPISNĚ: Poznamenání některých skutků bo
žích obzvláštních (před 1547). ■

LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); B. 
Souček: Rukopis pražské univ. knihovny XVII C 3, 
Reformační sb. 1, 1921; K. Krofta in O bratrském 
dějepisectví (1946); A. Molnár in Boleslavští bratří 
(1952); R. Říčan in Dějiny jednoty bratrské (1957).

ep

Jiří Černý z Černého mostu (Nigropon- tu) viz Jiří Nigrin

Červen

1918-1921

Kulturní a politický časopis propagující socialistic
kou kulturu a komunistický světový názor.

Podtitul: Tendenční čtrnáctideník. Nové umění — 
Příroda — Technická doba — Socialismus — Svo
boda (roč. 1); Týdeník pro radikální směry a kulturní 
politiku (roč. 2); Sociální týdeník (roč. 3); Proletkult 
— Komunismus — Literatura — Nové umění (roč. 
4). — Redaktor: neuveden; zodpovědný redaktor S. 
Minařík (roč. 1), M. Kácha (roč. 2—3), S. K. Neu
mann (roč. 4). — Vydavatel: S. Minařík v nakl. Fr. 
Borový (roč. 1); Fr. Borový (roč. 2—3); M. Kácha 
(roč. 4); Praha. — Periodicita: 1918/19 (roč. 1) od 
března do března 24 čísel; 1919/20 (roč. 2) od března 
do března 52 čísel; 1920/21 (roč. 3) od března do 
března 52 čísel; 1921 (roč. 4) od dubna do prosince 
26 čísel. Místo Června začal vycházet Proletkult.

Časopis, koncipovaný S. K. Neumannem, změ
nil v průběhu vycházení obsahové i žánrové 
zaměření. Podle Neumannových slov se v Č. 
zračí „bolestná cesta od předpřevratových na
dějí v nový stát až k všestrannému hlubokému 
odporu proti tomuto státu“, cesta ke komunis
tickému světovému názoru. V 1. ročníku byl Č. 
především literárním a uměleckým časopisem 
soustřeďujícím kolem sebe zejména výtvarnou 
skupinu Tvrdošíjní a část předválečné moder
ny. Verše a prózu zde otiskovali J. Čapek, K. 
Čapek, J. Durych, O. Fischer, J. Frič, S. K. Neu
mann, M. Rutte, R. Weiner aj. Výtvarně se na 
listu podíleli J. Čapek, V. Hofman, J. Konůpek, 
P. Kotík, R. Kremlička, B. Kubišta, V. Spála, K. 
Teige, A. Wachsman, J. Zrzavý aj. Český lite
rární vývoj výrazně poznamenal Čapkův pře
klad Apollinairova Pásma (s linoryty J. Čapka) 
a překlad prózy Ch.-L. Philippa Bubu z Mont- 
parnassu (J. Vobrubová-Veselá). V 2. ročníku 
se již silně projevily sympatie pro „radikální 
socialismus“, socialistickou kulturu (články 
o Socialistické radě osvětových dělníků, hnutí 
Clarté), pozornost byla zaměřena k teoretic
kým a politickým otázkám. Ve shodě s touto 
proměnou se změnil i okruh autorů. Do Č. pře
stávají psát (až na výjimky) příslušníci předvá
lečné generace, objevují se nová jména z řad 
nejmladších spisovatelů. 3. ročník se hlásí 
k podmínkám Třetí internacionály a svými 
články se podílí na řešení organizačních, teo
retických a ideologických problémů, jež pro-

457



Červen

vázely vznik komunistické strany. Zvláštní po
zornost je věnována vztahu Svazu komunistic
kých skupin a sociální demokracie. Ve 4. roční
ku jsou politickému dění věnovány zásadní 
studie, zároveň však opět přicházejí ke slovu 
otázky umělecké. Č. se stává střediskem mla
dé, komunisticky orientované generace, která 
má podle představ S. K. Neumanna vytvořit 
„veliký duchovní svazek kulturních pracovní
ků s revolučním proletariátem domácím i svě
tovým“. Spolu s programovými statěmi (A. M. 
Píša, K. Teige aj.) a se závažnými polemikami 
(Píšova proti Rutteho knize Strach z duše) se 
v Č. objevují rozporná stanoviska uvnitř levi
cově orientovaného proudu (Neumannova bá
snická diskuse s J. Horou, výhrady k snahám 
mladých básníků aj.).

Verše a prózu zde publikovali A. Černík, J. 
Hora, A. Hoffmeister, J. Hořejší, Z. Kalista, F. 
Němec, S. K. Neumann, A. M. Píša, A. Ráž, J. 
Seifert, I. Suk, F. Šrámek, J. Wolker aj. Články 
a studie byly otiskovány od autorů českých 
i cizích (H. Barbusse, P. Bezsalko, A. Bogda- 
nov, J. Čecháček, E. Faure, J. L. Fischer, M. 
Gorkij, J. Grave, J. Honzl, J. Hostáň, P. A. Kro- 
potkin, V. I. Lenin, A. V. Lunačarskij, S. K. 
Neumann, A. M. Píša, E. Reclus, H. Roland- 
Holstová, K. Teige, E. Vajtauer, G. Zinověv 
aj.). Některá čísla byla monotematická: Rok 
1848 (roč. 1), Zimní číslo 1919, shrnující práce 
socialistických autorů, číslo členů Devětsilu 
(roč. 4). Z diskusí byly významné polemiky 
o Sovovu báseň Sloky spisovatelům (roč. 2) 
a Neumannovy články o proletářském umění 
a Proletkultu. Jako příloha roč. 4 vycházela 
próza A. Strindberga Studentka čili Novostav
ba a Dopisy R. Luxemburgové. K Č. se úzce 
přimykala Knihovnička Června, která přináše
la politická a beletristická díla, zejména socia
listicky a komunisticky orientovaných autorů 
(J. Hora, V. I. Lenin, H. Malířová, S. K. Neu
mann, I. Olbracht, Ch.-L. Philippe, F. Šrámek 
aj-)-

LITERATURA: J. Lang: Neumannův Červen (1957). 
■ S. K. Neumann: Nekrolog, RP 11. 12. 1921 → Sta
ti a projevy 5 (1971).

zt

Jan Červenka (1)

* 9. 2.1835 Doubravka (Chrášťany-D.) u Týna 
nad Vltavou
† 27. 10. 1910 Praha

Klasický filolog, překladatel z latiny.

Studoval na německém gymnáziu v Čes. Budě
jovicích (1849 —57), klasickou filologii na uni
verzitě v Praze (1857 —60). Jako suplent půso
bil na gymnáziu v Benešově (1861 —68) a jako 
profesor v Hradci Králové (1868 — 89). 1889 
byl jmenován ředitelem gymnázia v Čes. Bu
dějovicích, 1899 odešel do důchodu. Otec bá
sníka a spisovatele Jana Č.

Jako středoškolský pedagog — klasický fi
lolog zabýval se zejména literaturou latin
skou. V souvislosti se svou pedagogickou pra
xí překládal některé římské básníky (Horatia 
a Ovidia). Publikoval ojediněle příležitostné 
básně v českém a latinském jazyce. Přispěl 
k zlepšení Latinské mluvnice Josefa Kořínka, 
do níž jsou zařazena i Č. Veršovaná rodová 
pravidla jazyka latinského.

PŘÍSPĚVKY m. Budivoj (1903); Program gymnázia 
v Č. Budějovicích (1888); Program gymnázia 
v Hradci Králové (od 1878). I KNIŽNĚ. Překlady: 
Q. Horatius Flaccus: Kniha o umění básnickém. Po
slání k Pisonům (1882); P. Ovidius Naso: Proměny 
(1885-95). ■

LITERATURA: J. Král: Proměny P. Ovidia Naso- 
na, kniha první, Listy filol. a pedag. 1879; J. Němec: 
P. Ovidia Nasona Proměny 2, LF 1896.

vf

Jan Červenka (2)

* 3. 4. 1861 Praha
† 24. 1. 1908 Praha

Básník navazující na J. Vrchlického, prozaik, drama
tik a překladatel ze španělštiny a francouzštiny.

Syn klasického filologa a překladatele Jana Č. 
Gymnázium vystudoval v Hradci Král. 
(1871 —79), práva na pražské univerzitě. Po
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Červenkastudiích působil jako tajemník městského úřadu na Vinohradech. Věnoval se také organizaci literárního života. Patřil k zakladatelům literárního spolku Máj, byl řadu let jeho tajemníkem a pomáhal organizovat i stejnojmenné nakladatelství.Nejvýznamnější oblastí Č. činnosti je poezie, v níž patřil mezi žáky a následovníky Vrchlického. Č. námětem byl zpočátku téměř výlučně milostný cit a láska k ženě; přes vřelost vyznání působí však jeho verše jistou monotónností. V pozdějších letech se v jeho lyrice objevuje i téma vyrovnání a smíru se životem. Z Č. básnických sbírek jsou nejznámější 
Písně Závišovy, exaltovaně opěvující ženu-mi- lenku a lásku k ní jako absolutní hodnotu, o jejíž pozitivní ceně není pochyb. (Písně Závišovy byly zhudebněny R. Frimlem a posloužily také jako základ filmového scénáře V. Nezvala.) Č. usiloval o některé formální básnické výboje, s nevelkým úspěchem se např. pokusil uvést v život tzv. trylky (básně o pěti slokách, z nichž každá následující je kratší o jeden verš). Také v próze, kde je Č. autorem drobných žánrových povídek z vesnického a maloměstského prostředí, je obvyklým námětem láska, která je mnohdy placena i životem. Některé z Č. dramatických hříček s konvenční milostnou zápletkou byly hrány bez většího úspěchu v pražském Národním divadle. Překládal z francouzštiny a španělštiny verše, prózu i dramata, především však ty autory, kteří mu byli myšlenkově a umělecky blízcí (F. Cop- pée, G. A. Bécquer, F. L. Caballero, J. Espron- ceda, J. Valera a J. Zorrilla). Pokusil se rovněž o překlad turecké poezie (společně s R. Dvo- řákem).PSEUDONYMY: Giovanni, Jean Juan Gio- vanni, Juan Giovanni Jean. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (1880); Karneval v Benátkách (šibřinkový list, 1902); Květy (od 1879); Lumír (od 1879); Máj (od 1902); Nár. listy (od 1882); Pokrok (od 1885); Rozhledy literární (od 1886); Ruch (od 1879); Světozor (od 1884); Švanda dudák (od 1886); Zvon (od 1902); Zlatá Praha (od 1884). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Amoro- so (BB 1883); Novely (1884); Dětské kartóny (PP 1885); Ztišené vlny (BB 1885); Písně Závišovy (BB 1891); Opuštěný (D 1897); Babí léto (BB 1901); Hodiny (D 1905). — Překlady: F. L. Caballero: Tři andělské duše. Dolores (b. d., 1882); G. A. Bécquer: Legendy (b. d., 1882) 4- Paprsek luny a jiné povídky (1892); P. Calderón: Soudce zalamejský (b. d., 1899). ■ LITERATURA: ■ ref. Amoroso: F. V. Vykoukal, 

Květy 1882; -ý (J. Vrchlický), Lumír 1882; ch (F. Chalupa), Ruch 1882; Čch., Světozor 1882; F. Dlouhý, Lit. listy 1883; F. Schulz, Osvěta 1883 ■;■ ref. Novely; O. M. (Mokrý), Květy 1884; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1884; Em. M. (Miřiovský), Lumír 1884; F. Bílý, Osvěta 1884; F. S. (Schulz), Zlatá Praha 1884 ■ ;■ ref. Dětské kartóny: A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1885; B. Čermák, NL 12. 4. 1885; F. Bílý, Osvěta 1885; E. Miřiovský, Zlatá Praha 1885 ■;■ ref. Ztišené vlny: J. V. (Vrchlický), Nedělní listy, příl. Hlasu národa 7. 11. 1886; -p, Světozor 1886; q, Zlatá Praha 1887; F. Zákrejs, Osvěta 1888 ■;■ ref. Písně Závišovy: -p, Světozor, 1891; F. S. (Schulz), Zlatá Praha 1891; Amicus (J. Vrchlický), Lumír 1891 ■;■ ref. Opuštěný: F. X. Salda, Lit. listy 1897 → KP 3 (1950); K. (F. V. Krejčí), Rozhledy 1897; J. K. (Kvapil), Zlatá Praha 1897 (Fejeton divadelní); K. K. (Kamínek), Moderní revue 1897; F. Zákrejs, Osvěta 1897 ■; P.: Sudí zalamejský, Světozor 1897; A. Procházka: Překlady, Moderní revue 1899; ■ ref. Babí léto: F. Sekanina, Čes. revue 1901; L, Zvon 1901 ■;■ ref. Hodiny: O. T. (Theer), Lumír 1905; Zrn., Máj 1905; P. (J. Pelcl), Rozhledy 1905; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 1905; r (F. V. Krejčí), PL 7. 6.1905 ■;■ nekrology: A. Klášterský, Máj 1908; F. V. Vykoukal, Osvěta 1908 -I- Zvon 1908; R. J. Kronbauer, Máj 1908 ■; drb (J. Borecký): Od smrti básníka J. Č., Zvon 1928; A. Klášterský in Vzpomínky a portréty (1934); kp.: Vzpomínka na spisovatele J. Č., LidN 3. 4. 1941. v/

Matěj Červenka* 21. 2. 1521 Čelákovice† 13. 12. 1569 PřerovBiskup jednoty bratrské a její historiograf, skladatel duchovních písní, překladatel náboženské literatury, sběratel přísloví.Psal se též Erythraeus, Erithracus, Erythracus. Do jednoty bratrské byl přijat 1533 v Mladé Boleslavi, kde se mu dostalo i školního vzdělání. 1536 studoval ve Wittenbergu a pak zastával nižší funkce v jednotě v Litomyšli; vyrůstal pod vlivem J. Augusty a byl později uznávaným kazatelem. Byl vysílán do zahraničí, aby získal příznivce pro uznání jednoty (např. 1540 do Štrasburku k teologům M. Butzerovi a W.
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Cajútonovi), navázal styky s Kalvínem a 1542 
v Řezně s Melanchthonem. 1549 byl vysvěcen 
na kněze, 1550 byl povolán do úzké rady jed
noty jako konsenior, 1553 byl zvolen v Přero
vě biskupem a v témže roce jmenován proto- 
notářem jednoty. Zastupoval jednotu v mnoha 
jednáních (např. od 1556 s polskými odpadlí
ky, 1558 na synodě v Lipníku, 1565 na synodě 
v polském Piňczově, na vizitacích bratrských 
sborů v Malopolsku). Účastnil se literárně ta
ké sporu s Vojt, z Pernštejna (1558); často spo
lupracoval s J. Černým-Nigranem a také s J. 
Blahoslavem, zejména při konsolidaci jednoty.

Usiloval o zvýšení kulturní úrovně členů 
jednoty a snažil se v ní uplatnit směr renesan
čně reformní. Spolu s J. Černým dal základ 
bratrskému archívu, patrně se podílel také na 
nekrologiu bratrských knězi a členů jednoty 
(vedle běžných úmrtních zápisů jsou tu i cha
rakteristiky význačnějších osobností). Měl ta
ké nadání a zájmy filologické. Zabýval se teo
reticky jazykem, skládal písně (některé z nich 
byly pojaty do Šamotulského kancionálu) 
a přeložil do češtiny žaltář. Shromáždil bohatý 
lexikografický materiál, který přispěl k ze
vrubnějšímu poznání českého jazyka, a pořídil 
sbírku přísloví, kterou doplnil Blahoslav a za
řadil do své Gramatiky. Z Č. souboru přísloví 
čerpal také Komenský.

KNIŽNĚ: Osvědčení a očištění se jednoty bratrs
ké... (Prostějov 1558); Zpráva krátká o původu 
bratrském (1561, výt. nezjišt.). — (Překlad): Žaltář 
svatýho Davida a krále velikýho (Prostějov 1562). ■ 
EDICE: Cesty českých bratří M. C. a Jana Blahosla- 
va (1942, ed. J. V. Hruška, tj. K. Krofta); M. Č., J. Bla
hoslav: Česká přísloví (1970, ed. J. Spilka).!

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 777-9 a 17 555. 
■ LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); A. 
Rezek: Dodatky a opravy k biografiím starších spi
sovatelův českých a k starší české bibliografii, ČCM 
1882; J. V. Novák: Spor bratří s panem Vojtěchem 
z Pernštejna v Prostějově r. 1557 a 1558, ČČM 1891; 
G. A. Skalský: Spor bratří s Vojtěchem z Pernštejna 
1557, ČČM 1909; J. V. Hruška (K. Krofta) in Cesty 
českých bratří M. Č. a Jana Blahoslava (1942); K. 
Krofta in O bratrském dějepisectví (1946); A. Mol- 
nár: K otázce geneze kralického biblického díla, 
Křesťanská revue 1964; J. Spilka in M. Č., J. Blaho
slav: Česká přísloví (1970).

zdi

Jiří Červený

* 14. 8. 1887 Hradec Králové
† 6. 5. 1962 Praha

Autor drobných povídek, výstupů, aktovek a písní, 
určených většinou k provedení na kabaretní scéně; 
své snahy o umělecky náročnější formy kabaretu 
(Červená sedma) popsal ve dvou memoárových kni
hách.

Jeho dědeček byl majitelem známé továrny na 
hudební nástroje v Hradci Král., v níž jako 
úředník pracoval i Č. otec. Rodina měla vztah 
k hudbě a k divadlu (otec např. založil v Hrad
ci loutkovou scénu a psal hry pro loutky, bratr 
Václav, nástrojař v rodinné továrně, byl spolu
zakladatelem Klubu artistů a pořádal po ven
kově zájezdy s amatérskou kabaretní skupi
nou). J. Č. studoval od 1897 na hradeckém 
gymnáziu, po maturitě (1905) práva na praž
ské univerzitě (doktorát 1910). Poté byl ještě 
semestr zapsán na právnické fakultě v Mni
chově, od 1911 působil v Pardubicích jako 
soudní praktikant a později advokátní konci- 
pient až do světové války. 1915 —18 byl ve vo
jenské službě, zprvu na frontě, nakonec jako 
auditor ve Vídni. Už za středoškolských studií 
se Č. živě účastnil studentského společenského 
a kulturního života: na gymnáziu přispíval do 
několika rukopisných časopisů (některé sám 
redigoval) a podílel se na činnosti studentské
ho sdružení Mansarda (pro večírky a výlety té
to společnosti napsal i své první písně a aktov
ky Čigorin, Rozmary a Dopis). Za studií v Pra
ze se stal (1909) organizátorem a jedním 
z hlavních autorů literárního kabaretu Červe
ná sedma; pro jeho potřeby psal texty i nápě
vy písní (studoval soukromě harmonii a občas 
působil jako barový pianista), aktovky a vý
stupy, často ve spolupráci s jinými autory Čer
vené sedmy (např. s E. Bassem, J. Machem, R. 
Jílovským, O. Hanušem, Ch. Ballingem aj.). 
Z amatérského sdružení, které vystupovalo 
pohostinsky v Praze při různých společen
ských příležitostech nebo na zájezdech na 
venkov (ve válečných letech spolupůsobilo 
v Hašlerově kabaretu v Rokoku), se 1918 stala 
profesionální skupina s vlastní scénou v hotelu 
Central v Hybernské ulici a Č. byl jejím ředite
lem (1922 se rozpadla pro finanční obtíže). Č. 
se pak vrátil k svému povolání a 1923—49 ve
dl vlastní advokátní kancelář. Za nacistické
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okupace byl třikrát zatčen a vězněn na Pan
kráci a od 1944 v Malé pevnosti v Terezíně. 
V posledním desítiletí života se vrátil ke kaba- 
retní práci a se skupinou amatérů pořádal zá
jezdy, na nichž vystupoval jako hudebník 
a konferenciér.

Východiskem literárních prací J. Č. se stala 
studentská recese a parodie, v jejímž duchu 
skládal své první výstupy pro večírky Mansar
dy i pro Červenou sedmu. Projevem tohoto 
zaměření byla např. forma parodického pro
slovu, typická pro Č. vlastní vystupování v ka
baretu (My chceme kabaretní ministerstvo, 
Pražské rarity aj.). Ve svých textech byl veden 
úsilím překonat triviálnost dosavadního malo
měšťáckého kabaretu a vytvořit umělecky i in
telektuálně náročnější podobu drobných zá
bavných scénických žánrů. Červená sedma, je
jíž byl duší, představovala po léta vyspělou 
formu pokrokového literárního a politického 
kabaretu. Ve své době byl Č. populární jako 
autor písní (napsal jich ke dvěma stům); vydá
valy se v letákové formě (zejména ve zvlášt
ních edicích Písničky Červené sedmy, Syrinx 
aj.) i ve větších souborech, byly hrány v roz
hlase apod. (Zapadá sluníčko, zapadá, Písnič
ka z mládí, Na hradeckých hradbách, Pane 
kapelníku, Hradecké písničky). Psal pro ně 
texty (Přehlídka na Invalidovně, Kouř cigare
ty, Panna Laura a Fridolín aj.) i skládal hudbu, 
zároveň zhudebňoval též texty cizí (E. Bass), 
mj. i řadu básní z české i světové poezie, které 
nabyly právě v jeho hudební interpretaci po
pularity (např. Šrámkova Naše svatební, verše 
Nerudovy, Bezručovy, Dýko vy, Gellnerovy, 
Mahenovy, Vrchlického, Puškinovy, Burnsovy 
v Sládkově překladu aj.). Také Č. vlastní próza 
(zejm. povídky Kabaretní brejle} tíhla ke světu 
kabaretní a literární bohémy jak svými námě
ty (odehrávají se v prostředí šantánů, barů, ta
nečních síní a kaváren), tak lehce nahozenou, 
improvizovanou formou a ironickými pointa
mi milostných zápletek. Rozsáhlejší prozaická 
práce — románek Máňa — líčí v rámci obráz
ku z pražské bohémy typické dobové snahy 
o povznesení kabaretního umění. Na sklonku 
30. let napsal Č. několik lidových her se zpěvy 
(za protektorátu z nich byla ve zvláštní oblibě 
životopisná hra o F. Kmochovi), po válce spo
lupracoval na dramatizacích s F. Rachlíkem. 
Na sklonku života vydal dvoje memoáry, živě 
zachycující atmosféru studentských let 
v Hradci Králové a činnost Červené sedmy.

PSEUDONYMY: Gersten, J. Bečka, ]. Ever, Kačer, 
Karel Gersten, Quedene, Stasa Juren. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Květy (od 1906); Lid. noviny (od 1921); Nár. 
listy (od 1904); Neděle (od 1904); Svítání (studentský 
rukop. čas., Hradec Králové, 1908); Šibeničky (od 
1918); Večery (od 1912); Večery pod lampou (1942, 
román Za světem herecké slávy); Věstníček Červené 
sedmy (od 1919). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Recitace 
v Červené sedmě (monology, b. d., 1912, pseud. Ka
rel Gersten); My chceme kabaretní ministerstvo! 
(monolog, 1919, pseud. Gersten, s V. Hlavou); Kap
ky jedu (D 1919, s R. Jílovským); Pražské rarity (mo
nolog, 1919, s Juristem); Tenkrát (D 1919, s R. Jílov
ským); Rozmary (D 1920); Nepořádný dům (D 1920, 
pseud. J. Bečka, s E. Bassem); Nechtěný hřích (mo
nolog, 1920, s O. Hanušem); Kabaretní brejle (PP 
1922, rozšiř, vyd. 1939 s tit. Slané mandle); Nejno
vější filmová parodie (D, Hradec Král., 1922); Stu
dentské lásky (DD 1927); Máňa (R 1928); Polovina 
(D 1929); Ženy, které jsem potkával (monology, 
1929, pseud. Karel Gersten); Kolega zloděj aneb 
Kariéra (D 1931, upr. E. Bass); Kašpárek u chudého 
krále (D 1933); Slečna Ťu-ťu-ťu (D 1937, se S. Groh- 
mannovou); To byl český muzikant (D 1939, se S. 
Rázovém, další vyd. též s tit. Kolíne, Kolíne); Divá 
Bára (D 1939, podle B. Němcové, se S. Rázovém); 
Za světem herecké slávy (R 1942); Doktor Fiakr (D 
1942, se S. Rázovém); Červená sedma (memoáry, 
1959); Tři doby pana Randáka (D 1959, s F. Rachlí
kem); Paměti Mansardy (1962); — hry z počátku 20. 
let, b. d.: Kolíbky; Děs (pseud. Gersten); Hotel 
U modré nudle (s J. Lunzerem). — Mimoto desítky 
písňových textů a deklamací v edicích kabaretního 
repertoáru z konce 10. a ze 20. let (v nakl. J. Sprin- 
gra, v Nakladatelství Červené sedmy nákladem V. 
Červeného v Hradci Král., ve Švábově sbírce vybra
ných komických výstupů, scén, deklamací, žertů 
a aktovek, v edici písniček vydávaných J. Gollwe- 
llem atd.). ■ SCÉNICKY. Hry. Čigorin (1907); Dopis 
(1911); Noc v krčmě U zrzavého Tomáše (pseud. 
Quedene, s R. Medkem); Herna v lázních (1921, s E. 
A. Longenem); Hráč (1925, podle N. V. Gogola, s E. 
A. Longenem); Lump má štěstí (1938); Ani ryba, ani 
rak (1950, s F. Rachlíkem) aj. ■ REDIGOVAL časo
pis .-Věstníček Červené sedmy (1919 — 21); edice: (v 
nakl. J. Springra) Šprým (kabaretní próza, 1918 — 20, 
s A. J. Kubištou), Písničky Červené sedmy, Co se 
v Praze zpívá (v Nakladatelství Červené sedmy), 
Špalíček časových popěvků, PAN (kabaretní reper
toár pro zpěv a klavír), KVAS (zhudebnělé české 
básně), Leták (politická satira), Sbírka aktovek. ■

LITERATURA: ■ ref. Kabaretní brejle: K. Hikl, 
Naše doba 1923/24, s. 246; drb. (V. Brtník), Zvon 
1923/24, s. 278 ■; -ne (A. Novák): ref. Máňa, LidN 
11. 5. 1929; F. Černý in J. Č.: Červená sedma (1959); 
J. Bajer: ref. Červená sedma, Divadelní noviny 1959/ 
60, č. 14; E. Janský in J. Č.: Paměti Mansardy (1962); 
J. Kalina in Svět kabaretu (1966); R. Deyl in Písnič
kář Karel Hašler (1968). II
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František Červinek viz Alois Zábranský

Adolf Červinka

* 4. 6. 1875 Albrechtice nad Orlicí
† 17. 4. 1936 Praha

Básník náladové lyriky, prozaik, autor nenáročných 
společenských románů, povídek a humoresek, dra
matik, překladatel.

Syn lesníka; bratr spisovatele Karla Č. Vystu
doval gymnázium v Hradci Král. (mat. 1893) 
a práva v Praze, kde pak působil jako advo
kát. Proslul zejména jako znalec autorského 
práva. Od 1919 působil také jako tajemník 
Syndikátu českých spisovatelů a hudebních 
skladatelů.

Zatímco první Č. verše s macharovskou iro
nií, ale nepříliš obratně perziflují milostný cit, 
zaznívají z dalších dvou sbírek opravdovější 
tóny intimní lyriky, vyslovující nejprve stesk 
z osamělosti a později radostnější pocity ži
votní pohody. Č. drobné prózy i větší romány, 
líčící běžné příběhy manželských rozvratů 
a erotických dobrodružství v měšťácké vrstvě, 
prostupuje náladovost, v níž se rozplývá snaha 
o psychologický obraz nitra postav. Soucit
ným humorem v pohledu starší generace na 
nezralémládí se od nich částečně odlišuje po
slední Č. román Máňa na roztrhání Nenároč
né umělecké cíle si kladou Č. humoresky a ze
jména veselohry a dramatické žerty, z nichž 
některé jsou na povrchu ulpívající satirou na 
poměry v počátcích samostatného státu.

PSEUDONYMY: Jan Plavec, Saturn. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Cesta (od 1919); Hlas národa (s příl. Nedělní 
listy, od 1906); Máj (od 1907); Niva (od 1893); Roz
hledy (od 1896); Světozor (od 1897); Švanda dudák 
(1921 dramatická veršovaná groteska Stíny minulos
ti); Zlatá Praha (od 1902); Zvon (od 1909); Ženské 
listy (od 1915). I KNIŽNĚ. Beletrie:?, kuchyně sta
rého mládence (BB 1904); Napadal první sníh (BB 
1907); Tanec bludiček (BB 1909); Polibek věčnosti 
a jiná próza (1919); Pošetilé historky (PP 1920); Ne
plechy v Arkádii (D 1920); Zákonodárce (D 1921); 

Spálené mosty a jiná próza (1921); Boží mír (D 
1922); Ostrov žraloků (D 1924); Když děti dospívají 
(D 1924); Tichý rozvod (R 1928); Přijde jaro (R 
1929); Máňa na roztrhání (R 1929). — Překlady: J. 
Racine: Sudílkové (1909); E. Rostand: Romantikové 
(1910). ■ REDIGOVAL: Věstník Syndikátu českých 
spisovatelů (1919—36). ■

LITERATURA: ■ ref. Z kuchyně starého mláden
ce: K. Z. K. (Klíma), LidN 27. 11. 1903; E. Sokol (K. 
Elgart), Rozhledy 1903/04; L., Zvon 1903/04 ■;■ ref. 
Napadal první sníh: J. Rowalski, Lumír 1906/07; -a-, 
Máj 1906/07; Sk. (F. Skácelík), Zlatá Praha 1906/07; 
V. Kol. (F. S. Procházka), Zvon 1906/07; -il (A. No
vák), LidN 26. 10. 1906 + Přehled 1906/07 ■;■ K. 
Kamínek: Z překladové literatury dramatické (ref. 
Romantikové), Lumír 1909/10; n.: ref. Tanec bludi
ček, Zvon 1909/10; B. D.: ref. Polibek věčnosti..., 
Zvon 1919/20; -btk- (V. Brtník): ref. Pošetilé histor
ky, Zvon 1920/21 4- ref. Spálené mosty... Zvon 
1921/22; A. N. (Novák): ref. Spálené mosty..., LidN 
11. 6. 1922; Et (E. Tréval): ref. Boží mír, Zvon 
1922/23; K. H. (Hikl): ref. Máňa na roztrhání, Naše 
doba 1928/29; vz: ref. Tichý rozvod a Přijde jaro, 
Zvon 1929/30; ■ nekrology: -och- (F. S. Procházka), 
Zvon 1935/36; H. J. (Jelínek), Lumír 1935/36 ■.

mř

Karel Červinka

* 19. 5. 1872 Albrechtice nad Orlicí
† 5. 3. 1949 Mělník
Prozaik a básník, autor psychologických románů, 
povídek a impresionistických veršů.

Syn lesníka, bratr spisovatele Adolfa Č. Vystu
doval gymnázium v Hradci Král. (1881—89), 
práva ve Štýrském Hradci a v Praze (1893). Po 
vojenské službě nastoupil 1897 jako soudní 
adjunkt ve Veselí nad Lužnicí, pak působil 
v Broumově, v Městci Král., od 1907 jako 
okresní soudce v Praze-Karlíně. Po 1918 se 
stal radou nejvyššího správního soudu v Brně, 
později žil jako advokát v Praze. — Byl čle
nem Moravské obce spisovatelů.

Látku k prózám bral Č. buď z prostředí les
nického nebo ze světa soudních úřadů, jež 
obojí důvěrně znal. Popisnost a rozvleklost 
vyprávění vyvažoval znalostí povah, realistic
kými postřehy, lyrizujícími obrazy přírody. Je-
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Červinka

ho vyprávění zachycuje ve sledu drobných 
všedních faktů a dějů proces stálého uplývání 
života jako „románu bez konce“. Po psycholo
gických studiích (Zhaslé oči, Ejhle člověk) vě
noval Č. pozornost životním příběhům pro
stých lidí (Okolo lesů a pasek). V románech 
(Zmítání, Jeseň, Vysušený močál) ho zajímaly 
osudy intelektuálů, trpících pocity vykořeně- 
nosti a nezakotvenosti nebo rozpory mezi sna
hou po životním úspěchu a společenském vze
stupu a mezi touhou po vnitřním uspokojení či 
smírné vyrovnanosti. Vciťoval se do tragiky 
stárnutí a relativity lidských snah, které vedou 
k moudrosti, k rezignaci, někdy i k ztroskotání. 
Č. hrdinové se často zříkají životní aktivity 
a hledají klid v samotě, v úniku z města a v ná
vratu do rodného kraje, v důvěrném sblížení 
s přírodou, v přilnutí k určitému místu, v do
mově jako bezpečném útočišti člověka před 
světem; ideálem je sladění rytmu přírodního 
dění a lidského bytí. Nezdařené úsilí o nové 
zakořenění v půdě je tématem kroniky líčící 
marnou snahu o zachování statku, který by byl 
zárukou životní jistoty pro celý rod (Rodina, 
Dědicové, Země). Pod úrovní této C. prózy 
jsou jeho četné humoresky (Bez taláru, Zelená 
krev aj.), většinou poplatné levnému vkusu. 
V Č. verších vyniká mezi žánrovou a milost
nou poezií sovovsky laděná krajinářská lyrika 
s reflexívními prvky. Sbírka Krajiny a nálady 
prozrazuje vnímavost pro smyslově názorné 
detaily, zachycující citlivě — ač dosti mono
tónně — barevné a zvukové kouzlo přírody 
a její prchavé náladové odstíny. Kresba kraji
ny, zejména jarní a podzimní, se stává pro
středkem k vyjádření autorovy bytostné me
lancholie a zádumčivosti, které ho později ve
dou k meditativnímu pohroužení do vlastního 
nitra (Hledání samoty).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Emil Horský, J. Kapr, Ka
rel Jasan, Václav Štika, V. Štika; -án (Niva 1895), K. 
Č. (Zvon 1903/04). ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1904); Čas, Beletrist. příloha (od 1896); Humorist, 
listy; Jitřenka (od 1898); Květy (od 1891); Máj (od 
1903); Moderní revue; Niva (od 1891); Osvěta (od 
1902); Rozhledy (od 1894); Světozor (od 1891); 
Švanda dudák; Topičův sborník (od 1918); Venkov; 
Vesna (od 1891); Zlatá Praha (od 1897); Zvon (od 
1901). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Zápisník (BB 1892); 
Krajiny a nálady (BB 1894); Zhaslé oči a několik ji
ných drobných studií prózou (PP 1895); Hledání sa
moty (BB 1897); Slunce v mlhách (BB 1901); Ptáci 
na stromech a květiny v dešti (BB 1903); Bez taláru 

(PP 1903, pseud. V. Štika); Ejhle člověk (PP 1905); 
Zelená krev (PP, 3 sv., 1907); Zahučaly lesy (PP 
1908); Rodina (R 1909); Dědicové (R 1910); Země (R 
1911); Šťovík a petržel (PP 1912, pseud. V. Štika); 
Rusalka (P 1914); Vysušený močál (R 1915); Epigra
my (Ml. Boleslav 1919); Domov (R 1919); Zmítání (R 
1920); Jeseň (R 1920); Okolo lesů a pasek (PP 1920); 
Starší škraloupy (PP 1921); Julius Klapzuba, Apo- 
stata (R 1921); Máje (D 1924). — Souborné vydání: 
Knihy 1—6 (Čs. podniky tiskařské a vydavatelské, 
1919-21). ■

LITERATURA: ■ ref. Zápisník: F. X. Salda, Lit. 
listy 1892 → KP 1 (1949); an. (F. Roháček), Niva 
1892; -a- (F. V. Vykoukal), Světozor 1892/93; an., Lu
mír 1892 ■ ;■ ref. Krajiny a nálady: A-a (A. Procház
ka), Lit. listy 1894/95; J. Karásek, Niva 1894; F. V. Krej
čí, Rozhledy 1894; -a- (F. V. Vykoukal), Světozor 
1894/95; K. Dostál, Hlídka literární 1895 ■; J. Kará
sek: ref. Zhaslé oči..., Lit. listy 1894/95 + předml. 
in K. Č.: Hledání samoty (1897); ■ ref. Hledání sa
moty: F. H.-ek, Lit. listy 1896/97; Kirilov (L. Jarolí- 
mek), Rozhledy 1896/97; -a- (F. V. Vykoukal), Světo
zor 1896/97 ■;■ ref. Slunce v mlhách: M. (M. Mar- 
ten), Moderní revue 1902; K. Z. Klíma, LidN 3. 10. 
1902 ■;■ ref. Ejhle člověk: A. N. (Novák), Přehled 
1904/05; Č. (V. Červinka), Zlatá Praha 1905/06; Ds 
(J. D. Konrád), Máj 1905/06; S. (F. Sekanina), Zvon 
1904/05; F. V. Vykoukal, Osvěta 1905 ■;■ ref Zahu
čaly lesy: A. Novák, Přehled 1908/09; R. (V. Červin
ka), Zlatá Praha 1908/09; F. Sekanina, Zvon 1908/09 
■ ref. Rodina, Dědicové: J. Schmitt, Novina 
1909/10; F. Sekanina, Zvon 1908/09 a 1909/10; Č. (V. 
Červinka), Zlatá Praha 1909/10; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1910; il (A. Novák): Lesní románek (ref. Dě
dicové), LidN 8. 7. 1910; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 
1910/11 ■;■ ref. Země: A. Procházka, Moderní re
vue 1910/11; il (A. Novák), LidN 16. 7. 1911; R. (V. 
Červinka), Zlatá Praha 1910/11; F. Sekanina, Zvon 
1910/11; F. V. Vykoukal, Osvěta 1911; K. Hikl (ref. 
Rodina, Dědicové, Země), Přehled 1912/13 ■;■ ref. 
Rusalka: G. W. (Winter), PL 16. 8. 1914; -ejč- (J. 
Krejčí), Naše doba 1914/15; Kaz (F. S. Procházka), 
Zvon 1914/15 ■;■ ref. Vysušený močál: K. V. (Vele- 
mínský), Naše doba 1914/15; G. W. (Winter), Akade- 
mia 1914/15 4- PL 18. 4. 1915; K., Zlatá Praha 
1914/15; Kaz (F. S. Procházka), Zvon 1915/16; K. 
Sezima, Osvěta 1915; V. (Ant. Veselý), Čes. revue 
1915/16 ■; G. P. (Pallas): ref. Domov, Zlatá Praha 
1919/20; Kaz (F. S. Procházka): ref. Jeseň, Zvon 
1919/20; -btk- (V. Brtník): ref. Zmítaní, Zvon 1920/21 
4- ref. Okolo lesů a pasek, Zvon 1 )/21; ■ ref. Juli
us Klapzuba, Apostata: K. H. (Hikl), Naše doba 
1921/22; Mil., Osvěta 1921; -btk- (V. Brtník), Zvon 
1921/22 ■; -btk- (V. Brtník): Náš milý druh..., Zvon 
1921/22; A. N. (Novák): K. Č. šedesátníkem, LidN 
19. 5. 1932; p (A. M. Píša): Spisovatel K. Č., PL 19. 5. 
1932; F. H. (Hampl): K. Č„ Práce 18. 5. 1947; J. Sla
vík: Dva básníci krajin a nálad, Texty 1970.
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Karel Viktor Červinka

* 30. 12. 1891 Padochovw Ivančic
† 28. 10. 1915 italská fronta na Soči

Básník přírodních nálad z generace vystupující před 
první světovou válkou.

VI. jm. Karel Č.; jméno Viktor si doplnil na 
rozlišení (patrně jako výraz sympatie k V. Dy- 
kovi). V raném dětství ztratil otce, který byl 
důlním úředníkem; s matkou učitelkou se pak 
přestěhoval do Těšan u Hustopečí. Studoval 
na Prvním českém gymnáziu v Brně (mat. 
1911); zde prof. J. Krecar, básník z okruhu 
Moderní revue, přispěl k rozvinutí Č. zájmů li
terárních a prof. K. Matoušek k zaujetí pro tě
lesnou kulturu a sport. Č. se stal nadšeným 
propagátorem lehké atletiky, lyžařství a turis
tiky. Třebaže byl po matčině úmrtí (1910) bez 
prostředků, zapsal si na filoz. fakultě UK kla
sickou filologii a francouzštinu; po jednoroční 
vojenské službě v Zadaru a v Hercegovině 
(1912—13) přestoupil z existenčních důvodů 
na práva. Po vypuknutí první světové války 
narukoval, prodělal tažení do Srbska a od 
května 1915 byl na italské frontě na řece Soči, 
kde padl a byl pohřben. — Č. byl jednatelem 
lehkoatletického odboru S. K. Moravská Slá- 
via. Prázdniny trávíval od 1910 ve Sněžném 
u Nového Města na Moravě a přilnul k tamní
mu kraji.

Po knížce vtipných epitafů na spolužáky 
a přátele vystoupil Č. na veřejnost sbírkou Pí
seň hor, v níž — přes všechnu tíži života a ci
tová zklamání — dominuje radost z přírod
ních krás, mládí, lásky a přátelství. Skály, lesy 
a rybníky Českomoravské vrchoviny se mu 
staly symbolem čistého, volného života v kon
trastu k ubíjející, prodejné městské civilizaci. 
Ve své poezii, která se od počátečních vlivů J. 
Zeyera, dekadentů a J. S. Machara přiklonila 
k V. Dykovi a A. Sovovi, i v impresionisticky 
zabarvených prózách a fejetonech hlásal svůj 
sen o novém helénství, v němž mu ze spojení 
zájmu o přírodu a sport s obdivem pro antiku 
vyrůstal ideál zdravého a ušlechtilého člověka.

PSEUDONYMY: Petronius Arbiter, Zdeňka Grun- 
waldová. ■ PŘÍSPĚVKY in: Neděle (Brno, 1906); 
Náš kraj (Tišnov, 1908, romaneto V stínech tišnov- 
ských lesů); Ročenka S K. Moravská Slávia v Brně 
(1911); Samostatnost (1911); Studentský list 

(1908—09); Svaz. Věstník Zemského svazu pro po
vznesení návštěvy cizinců na Moravě a ve Slezsku 
(1911 — 12). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kniha epitafů (BB 
b. d., 1910, pseud. Petronius Arbiter); Píseň hor (BB 
1912). — Výbory: Píseň hor (1969, usp. K. Daněk); 
Tam v dáli na horách (1973, též z textů časopisec
kých a nepublikovaných, usp. K. Daněk). ■ SCÉ
NICKY. Hra: Stříbrní ptáci (Tišnov 1916). ■ REDI
GOVAL: Studentský list (1908—09, an., s V. Sísem 
a M. Žákem). ■

LITERATURA: an. (J. Vodák): Veršíčky a verše, 
básničky a básně 2, Čas 9. 1. 1913; L. B. (Blatný): K. 
V. Č. (nekrolog), MS1R 1918; J. Sláma: Talent zma
řený válkou, in První české gymnázium v Brně 
(1967); K. Daněk: K. V. Č. a rekreace na Vysočině, in 
K. V. Č.: Píseň hor (1969) 4- Neznámý básník zdra
vého života, Vysočina 1969, č. 14 a 15 4- Píseň hor, 
Uranit 1972, č. 28 -I- Nedoznělá píseň hor, Vysočina 
1972, č. 34 + Nad nesplaceným dluhem, in K. V. Č.: 
Tam v dáli na horách (1973); M. Rosenbaum: Nad 
nesplaceným dluhem, Rovnost 24. 8. 1973; I. Hořčic: 
Zapomenutý sportovec a básník Vysočiny, Tělový
chovný pracovník 1974, s. 132.

PP

Miloš Červinka

* 30. 10. 1853 Ostředekxi Benešova
† 28.4.1891 Mariensee u Aspangu (Rakousko)

Básník, autor lyrickoepických veršovaných skladeb.

Syn JUDr. Václava Č. (1807-1870), statkáře, 
aktivního účastníka hnutí 1848, bratr spisova
telů Václava a Otakara Č. Studoval na reálce 
v Praze, v 16 letech vstoupil do tajného svobo
domyslného spolku Blaník, po jeho prozrazení 
byl dvakrát zatčen a vězněn (1870 a 1872—77; 
propuštěn snad na zásah F. L. Riegra). Žalář 
mu podlomil zdraví a ztížil existenci. Po skon
čení reálky mezi oběma zatčeními vystudoval 
v Praze obchodní školu (1870—72), po pro
puštění z vězení pracoval jako úředník banky 
Slavie. Ve volbě povolání kolísal: měl spisova
telské ambice a zároveň pomýšlel na kněžství, 
nakonec se však z touhy po venkově stal lesní
kem. 1879—81 absolvoval lesnickou akademii 
v Eisenachu (na odborné učiliště v Bělé pod 
Bezdězem nebyl pro politickou minulost při-
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jat), pak praktikoval v Tachově, 1882 v Čisté 
na Rakovnicku. 1883—84 působil jako lesní in
ženýr v Slavutu na Volyňsku, po návratu do 
vlasti dostal pomocí probošta V. Štulce pře
chodné místo na statku vyšehradské kapituly, 
znovu se však vrátil do Slavutu. 1885 se oženil, 
měl dva syny. Ze stesku po domově opět ze 
Slavutu odešel, musil však 1887 přijmout mís
to v Haliči (Staremiasto); t. r. se stal lesním 
správcem v Mariensee u Aspangu v Dolních 
Rakousích. Občas pomýšlel na vystěhování do 
Ameriky nebo do Austrálie, počátkem 1891 
konal k tomu přípravy v Praze, po návratu do 
Mariensee však po krátké nemoci zemřel. Po
hřben byl v Aspangu.

První Č. kniha (Básně) vznikala řadu let. 
Básnické prvotiny pocházejí už z doby vězení: 
vyjadřují pocity stesku, osamění a touhy po 
volnosti a mají pečeť skutečného prožitku, 
stejně jako některé intimní a přírodní verše 
z nedlouhého šťastnějšího údobí života v Eise- 
nachu a v Tachově (Pomněnka z Českého le
sa). Převážně však Č. lyrika — vlastenecká, 
milostná i reflexívní — nepřekračuje dobový 
stereotyp: je zatížena mnohomluvností, neur
čitostí myšlenek, zkonvenčnělými postupy, ji
miž vyjadřuje hoře nad osudem národa i osob
ní skepsi a melancholii (vlivy Máchovy, Hál- 
kovy a Heydukovy). Význam spíše životopisný 
mají Báje o Blaníku (jako dítě slýchával C. 
v rodišti mýty o blízké hoře), epická Bouře je 
tragickým obrázkem z českého venkova v do
bě temna. Soudobá kritika Básně odmítla, stej
ně jako následující epos Hynek, jemuž vytkla 
myšlenkový anachronismus a nedostatečné 
zobrazení osobitosti národního života. Č. 
v něm navazoval na příklad Puškinova Oněgi- 
na. Látka je vzata z roku 1848, hrdina, syn zá
možného obchodníka, samotářský básník 
a snílek, blouznící o národně obrodných ideá
lech, má autobiografické rysy. Báseň postrádá 
věrohodnější povahokresbu i malbu prostředí, 
charakterizuje ji dějová rozvleklost, lyrizující 
líčení i obšírné reflexe ústící v didaktičnost. 
Typ dlouhého verše, jehož monotónnost je 
odstíněna větnými přízvuky, prokazuje závis
lost na S. Čechovi.

PŘÍSPĚVKY in: Besedník (1872); Háj (Žďár nad 
Sázavou, od 1882); alm. Nitra (1877). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Básně (1882); Hynek (B 1890). ■

LITERATURA: ■ ref. Básně: F. Schulz, Osvěta 
1883; Čch, Světozor 1883 ref. Hynek: -a- (F. V.

Vykoukal), Světozor 1889/90; Sv. Mráz, Lit. listy 
1889/90; V. V. (Vrzal), Hlídka literární 1890 ■; B. 
Čermák: Obraz básnictví českého za rok 1890, ČČM 
1891; nekrolog: an., Světozor 1890/91; O. Červinka: 
Upomínka na bratra Miloše, Květy 1892.

mř

Otakar Červinka

* 25. 9. 1846 Ostředeku Benešova
† 28. 4. 1915 Beroun

Básník ruchovské generace, zejména autor epických 
skladeb s vlasteneckou tendencí.

Syn statkáře JUDr. Václava Č., bratr spisova
tele Václava Č. (jehož pseudonym Renatus byl 
někdy omylem připisován Otakaru Č.) a básní
ka Miloše Č. Mládí prožil v Ostředku u Bene
šova (hospodářským správcem velkostatku 
tam tehdy byl otec S. Čecha), gymnázium vy
studoval v Praze (1858—66), filoz. fakultu pro 
zhoršené hmotné poměry rodiny nedokončil 
a přešel na vyšší hospodářskou školu v Táboře 
(1868—70). Působil jako úředník na velkostat
cích v Újezdě, v Dobrovici u Mladé Boleslavi 
(do 1872), v Kropáčově Vrutici (1872—87), na
konec se stal úředníkem pražských obecních 
plynáren. Poslední léta života strávil na odpo
činku v Berouně. V mládí byl přítelem J. V. 
Sládka a J. Čelakovského, později v Praze se 
důvěrně sblížil se S. Čechem. Přítelkyní a kri
tickou posuzovatelkou díla mu byla choť 
bratra Václava, spisovatelka Marie Červin
ková—Riegrová. 1873 cestoval O. Č. ze Světo
vé výstavy ve Vídni do Alp, 1880 navštívil Hel- 
goland, 1898 s podporou Svatoboru Alpy 
a Benátky, 1902 Švýcarsko, 1905 Alpy, Veronu 
a Mnichov, byl též v Rusku a v jižních slovan
ských zemích

Poezie O. Č. je pod zjevným vlivem S. Če
cha, ale i pod vlivem Máchovým, Byronovým, 
Puškinovým a Mickiewiczovým. Převažuje 
v ní epika s husitskou tematikou, příznačná 
pro ruchovskou generaci. Příslušnost k ní se 
projevuje i ve vznosně patetickém rétorickém 
verši a v pojetí historických obrazů, které jsou

465



Červinka

autorovi především prostředkem k politické
mu apelu na současnost, v duchu reminiscencí 
na rok 1848 a vzrušeného ovzduší 60. let. Poé
my Jan z Dubé, Jan Žižka z Kalichu aj. jsou 
apoteózou boje za svobodu v liberálním du
chu, vyznáním vlasteneckých citů a výzvami 
k národní svornosti. Jsou naplněny lyrickore- 
flexívními a popisnými pasážemi, děj i myšlen
ka se často utápějí v spletité kompoziční osno
vě, obrysy postav jsou matné. Platí to i o básni 
Aleš Romanov (s látkou z doby kolem 1848), 
která se pokouší o samostatnější vystižení do
bové atmosféry a v níž je možno rozeznat 
směs literárních reminiscencí a nedosažitel
ných vzorů (E. Oněgin, Pan Tadeáš; hrdina 
padne jako lord Byron v boji proti Turkům). 
Do veršované povídky ze současnosti Pohád
ka života, v níž se projevuje sklon k elegičnos- 
ti a idylismu, vložil Č. řadu autobiografických 
prvků. Z osobních zážitků a rodinných tradic 
čerpá i torzo románové trilogie, situované do 
českých statkářských kruhů. V 1. dílu (1848) se 
vrací téma revolučního roku, které autorovi 
přibližovala osobnost otcova (jeho portrét je 
vykreslen v hlavní postavě), 3. díl (Boj s kapi
tálem) sleduje už na osudech Červinkovy 
vlastní generace národnostní, sociální a eko
nomické otázky aktuální v 70. letech (poměry 
v pohraničí, zápas českého průmyslu s hospo
dářsky silnějším německým podnikáním). 
Obraz reálné skutečnosti je však i zde podá
ván v silně romantickém pojetí.

PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. studentstva (1869); 
Hlas národa (od 1888); Květy (od 1883); Lumír (od 
1874); Máj; Osvěta (od 1876); Památky archeologic
ké; Pamětní list Sokola v Táboře (1888 a 1891); alm. 
Ruch (1868 a 1870); alm. Za praporem sokolským 
(1887); alm. Zora (1892). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Jan 
z Dubé (B 1871); Jan Žižka z Kalichu (B 1875); Aleš 
Romanov (B 1881); Husitská svatba (B 1884); Po
hádka života (B 1891); Boj s kapitálem (R 1900); 
1848 (R 1905, v Květech 1898 s tit. Z paměti našich 
otců); — posmrtně: Povídky veršem (1917, ed. F. Ti
chý); Hus a Tábor (BB 1921, ed. F. Tichý). ■

LITERATURA: ■ ref. Jan z Dubé: E. (J. Neruda), 
NL 19. 12. 1871 → Literatura 2 (1961); an. (V. Há- 
lek), Květy 1872 → Sebrané spisy V. Hálka 4 (1907); 
F. Schulz, Osvěta 1872; D (J. Durdík), Světozor 1872 
■ ref. Jan Žižka z Kalichu: J. Neruda, NL 11. 2. 
1875 → Literatura 2 (1961); F. Zákrejs, Osvěta 1875; 
E. Krásnohorská: Obraz novějšího básnictví české
ho, ČČM 1877 → Výbor z díla 2 (1956) ■;■ ref. Aleš 
Romanov: O. M. (Mokrý), Květy 1881; F. Schulz,. 
Osvěta 1882; Ruch 1880/81 ref. Husitská svatba: 

M. A. Š. (Šimáček), Světozor 1884; E. Miřiovský, 
Zlatá Praha 1884; S., Květy 1885; Č., Lit. listy 1885; 
B. Čermák, NL 6. 1. 1885; F. Zákrejs, Osvěta 1885 
■ ref. Pohádka života: -a- (F. V. Vykoukal), Světo
zor 1891/92; -s, Lumír 1892; P. Vychodil, Hlídka lite
rární 1892 ■; A. Novák: ref. Boj s kapitálem, Obzor 
lit. a umělecký 1899/1900; ■ ref. 1848: S., Máj 
1904/05; -áský, Zvon 1904/05; F. V. Vykoukal, Osvě
ta 1905 ■;■ nekrology: F. V. Vykoukal, Osvěta 1915; 
Zlatá Praha 1914/15; Zvon 1914/15 ■; F. T. (Tichý): 
O. Č. býval by se dožil..., Zvon 1916/17 4- in O. C: 
Povídky veršem (1917); ■ ref. Povídky veršem: -tr 
(G. Winter), PL 18. 11. 1917; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 1916/17; V. Brtník, Kmen 1917/18; Š. Jež, Mo
derní revue 1917/18 ■; J. V. Sedlák: Jan Roháč v li
teratuře české, ČČM 1921; M. Hýsek in Žižkův sbor
ník (1924).

mř

Václav Červinka

* 29. 12. 1844 Ostředeku Benešova
† 11. 11. 1929 Chotěboř

Prozaik, autor povídek z venkovského a studentské
ho života j vzpomínkových próz.

Syn statkáře JUDr. Václava Č., bratr básníků 
Otakara Č. a Miloše Č., manžel spisovatelky 
Marie Červinkové-Riegrové. Do svých jede
nácti let byl svěřen soukromé vychovatelské 
péči; 1855 složil zkoušky do 2. třídy pražského 
Akad. gymnázia, kde setrval do 1859 (zde se 
sblížil s budoucím lékařem a politikem E. En- 
glem; viz vzpomínková próza v Osvětě 1912). 
Poté získával zemědělskou praxi doma, 
1861—63 studoval hospodářské vědy na praž
ské německé technice, 1863—65 byl v Uher
ských Starých Hradech (Magyár Óvár) na 
Vyšším státním hospodářském učilišti. Po 
ukončení studií se věnoval řízení hospodář
ských podniků: nejprve se marně pokoušel za
chránit otcův velkostatek v Ostředku, pak pů
sobil jako správce statků knížete Thurn-Taxi- 
se v Cetni, Skalsku a v Kropáčově Vrutici. 
1872 se stal ředitelem správy statků F. L. Rie- 
gra v Malči a 1874 se oženil s jeho dcerou Ma
rií. Již jako student se Č. zajímal o český veřej-
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ný život V Praze patřil k zakladatelům Sokola 
a v době působení v Malši zastával řadu vý
znamných veřejných a hospodářských funkcí 
v chotěbořském okrese. Po smrti manželky 
a tchána předal 1904 správu statků Riegrovu 
synu Bohušovi. Než se odebral na odpočinek 
do Chotěboře, podnikl 1904 cestu do Moskvy. 
Pohřben byl v Chotěboři.

Č. umělecký zájem se dělil mezi literaturu 
a hudbu. Složil jednoaktovou komickou operu 
Dal si hádat (text M. Č.-Riegrové, prem. 1892 
ochotnicky v Chrudimi) a několik dalších skla
deb. Jako prozaika zaujal Č. národní rozmach 
60. let. Volí si z té doby látku a ztotožňuje s je
jím ideálním vlasteneckým zápalem i své au
torské stanovisko. Romantický duch se tak 
v Č. prózách — v nichž ovšem autor zápolí 
s neumělostmi v jazykové výstavbě dialogů, 
popisů i charakteristik — pojí se znalostí živo
ta na venkovských zámečcích novodobých 
majitelů a nájemců; v souladu s tím jeho prózy 
kolísají mezi reálným vystižením venkovských 
postav a romantickou stylizací děje. V povídce 
Márinka ztroskotá láska studenta práv a dce
ry nájemce velkostatku na povrchní, nenárod- 
ní výchově hrdinky, v šíře koncipovaném 
obrázku z 60. let Jarní bouře je milostný pří
běh zasazen do předvolebních politických zá
pasů a intrik mezi velkostatkem a vlastenecký
mi silami na českém venkově (motivicky vy
užil Č. okolností ze života svého otce, zejm. 
důvodu jeho hospodářského úpadku). Do 60. 
let sahá i poslední Č. větší příběh s autobio
grafickými prvky (Golem, Lumír 1897) o lásce 
českého studenta starohradské akademie 
k maďarské vesnické dívce. Také obě Č. me
moárové knížky si uchovávají plastičnost a ži
vost v partiích věnovaných 60. létům, zatímco 
v dalších částech upadají do málo konkrétních 
reflexí a komentářů. Důvěrným poznáním 
osobností upoutají Č. vzpomínky na F. L. Rie- 
gra (Osvěta 1905) a F. Palackého (Památník na 
oslavu 100. narozenin F. P., 1898), diletantský 
charakter má knížka filozofických meditací Ži
vot dle mé obrazotvornosti.

PSEUDONYMY: G. F. Renatus, Q. F. Renatus. I 
PŘÍSPĚVKY in: Květy (od 1888); Nedělní listy (příl. 
Hlasu národa, 1894—96); Lumír (od 1897); Osvěta 
(od 1904); Památník na oslavu stých narozenin F. 
Palackého (1898). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Márinka (P 
b. d., 1883); Jarní bouře (P b. d., 1893); Život dle mé 
obrazotvornosti (EE 1906); U kolébky Sokola 

Červinka

(vzpomínky, 1920); Od dětství do kmetství (vzpo
mínky, 1923). I

LITERATURA: ■ ref. Márinka: F. S. (Schulz), 
Zlatá Praha (příl.) 1884; E. Miřiovský, Lumír 1884; 
A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1884 ■; jv (J. Vo
dák): ref. Jarní bouře, Lit. listy 1893.

zp

Vincenc Červinka

* 2. 8. 1877 Kolín
† 2. 10. 1942 Praha

Překladatel z ruštiny, redaktor, publicista.

Syn staročeského politika a průmyslníka Jose
fa Č. Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1896) 
se zapsal na pražskou lékařskou fakultu, medi
cínu nedokončil a věnoval se novinářství (při
pravoval se na ně studijním pobytem v Berlíně 
a Petrohradě). Od 1900 publikoval v týdeníku 
Slovo, kde spolupracoval s A. Rašínem 
(1901—05, byl odpovědným redaktorem); 
1906 byl vyslán do Petrohradu jako dopisova
tel Národních listů, po návratu redigoval Kra
mářův obdeník Nová česká politika, později 
Den. Od 1907 působil v redakci Národních lis
tů, od 1911 jako redakční tajemník a později 
odpovědný redaktor a zástupce šéfredaktora. 
Zároveň redigoval Zlatou Prahu (1907 —15) 
a přispíval sem a do Zvonu divadelními referá
ty a literárními recenzemi. V létě 1915 byl zat
čen v souvislosti s Kramářovým procesem, od
souzen k trestu smrti, trest pak změněn na šes
tileté vězení, v červenci 1917 byl amnestován. 
Od dubna 1919 konal přednáškové turné po 
USA; Svaz Čechoslováků amerických jej vy
slal na cestu za čs. legiemi na Sibiř (srpen až 
prosinec 1919), vrátil se přes Čínu, Indický 
oceán a Suez. 1918—21 byl předsedou Syndi
kátu čs. tisku, zastával také funkci předsedy 
Společnosti slovanské vzájemnosti. 1926 ob
držel stipendium Svatoboru na studijní cestu 
do Polska a Litvy. 1934 odešel do důchodu.

Č. se uplatnil jako divadelní a literární kri
tik, sledující soudobou českou produkci, i jako 
novinář, především informativními články
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z ruského a polského politického a kulturního 
světa. V samostatných knižních souborech 
zpracoval své zážitky ze sibiřské a americké 
cesty (Za oceán) a v protisovětském duchu 
hodnotil vývoj v porevolučním Rusku (Tragé
die Ruska, Sibiřské déje a postavy). Těžiště je
ho práce je v oblasti překladové literatury, 
kde se uplatnil jako překladatel z ruštiny, edi
tor a organizátor. Jako žák J. Hrubého přejal 
metodu věrného překladu, dodržujícího gra
matickou a významovou přesnost i jazykový 
a národopisný kolorit a zdůrazňujícího vý
chovně poznávací složky, často na úkor strán
ky umělecké a vnitřního smyslu díla. Č. patří 
mezi komerční překladatele, spokojuje se čas
to doslovností, užívá nadměrně rusismů. Hoj
ně překládal i divadelní hry (L. N. Andrejev,
M. A. Bulgakov, L. N. Tolstoj, A. P. Čechov, A.
N. Ostrovskij aj.). Nejplodnější překladatelské 
období měl v 90. letech, později poznamenala 
jeho výběr protisocialistická orientace. Za je
ho redakce (od 1917, po J. Kalašovi, J. Hrubém 
a P. Papáčkovi) byla Ottova Ruská knihovna 
rozšířena o překlady ruských autorů mladší 
generace (V. G. Korolenko, L. N. Andrejev, I. 
A. Bunin, A. I. Kuprin), ale i o konvenční zá
bavnou prózu (J. N. Čirikov, P. B. Boborykin, I. 
N. Potapenko aj.). Mezi nejcennější Č. překla
dy patří romány Pisemského a Gončarovovy 
memoáry.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dorogoj, E. Adámek, Er- 
vín Kačer, Tantris; Bis, Č., Čka, R., V. Č., V. Kol. I 
PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1918); Čes. revue; Den 
(1906); sb. Dostojevskij (1931); Jeviště (1920); Lumír 
(od 1903); Meziaktí; Národ (od 1920); Nár. listy (od 
1906); Nár. obzor (od 1908); Nová čes. politika 
(1906); Osvěta (od 1908); Pražská lid. revue (od 
1905); Slovo (od 1900); Topičův sborník (od 1920); 
Zítřek (1920); Zlatá Praha (od 1907); Zvon (od 1906). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Za oceán (FF 1920); Sibiřské 
děje a postavy (FF 1921); Tragédie Ruska (FF 1922); 
Moje rakouské žaláře (vzpomínky, 1928). — Překla
dy: N. V. Vereščagin: Na vojně v Asii a v Evropě 
(1904); L. N. Andrejev: Tři povídky (1906) -I- Pro
past (1906) 4- Rozum (1908) + Láska k bližnímu 
(1909, 1911 rozšiř, vyd. s tit. Láska k bližnímu a jiné 
prózy) + Zachraňte Rusko! (1919) 4- Kniha poví
dek (1923, s J. Pelíškem a S. Minaříkem) 4- Šaška 
Žegulov. Drobné povídky (1925, s K. Frypésem a F. 
Šifterem) 4- Nezabiješ a jiné práce (1926) 4- Jidáš 
Iškariotský a jiné práce (1926, s B. Popovou) 4- Po
vídka o sedmi oběšených a jiné práce (1928, s B. Po
povou a M. Novákem); J. N. Čirikov: Tuláček a jiné 
povídky (1906) 4- Šelma pekelná (1924); A. F. Pi- 

semskij: Hořký osud (1908) 4- Čím se provinila? 
(1918) 4- Ve víru (1919) 4- Mr. Batmanov (1921) + 
Setník Ruchněv (1921) 4- Ruští lháři a jiné po
vídky (1926, s K. Frypésem) 4- Měšťáci 
(1927); L. N. Tolstoj: Sonáta Kreutzerova (P 1909) + 
Ona je vším vinna (1921) 4- Zlatíčko (1921) 4- Živá 
mrtvola (1928) 4- První vzpomínky a vzpomínky 
z dětství (1928) 4- Falešný kupón a jiné práce (1930) 
4- Povídky a hry kdysi potlačené (1931); A. 
P. Čechov: Smutné povídky (2 sv., 1910) 4- Pestré 
povídky (3 sv., 1911, 1914, 1918, s A. G. Stínem, F. 
Chrudimským, A. Zapletalem, A. Drábkem) 4- Čer
ný mnich a jiné povídky (1912, s V. Unzeitigem) 4- 
Povídky o ženách (1912, s J. Havlínem a P. Papáč- 
kem) 4- Slabé povahy 2 (1913, s J. K. Pojezdným, B. 
Prusíkem, A. G. Stínem) 4- Slzy, které svět nevidí 
a jiné povídky (1913) 4- Step a jiné povídky (1917, 
s A. G. Stínem a P. Papáčkem) 4- V soumraku. 
Chmurní lidé (1917, s A. G. Stínem, S. Minaříkem, J. 
K. Pojezdným) 4- Divadla (Racek, Ivanov, Višňový 
sad, 1920, s P. Papáčkem, A. G. Stínem); A. I. Kuprin: 
Souboj (1911); V. M. Garšin: Čtyři dni a jiné povíd
ky (1911); L. Birinskij: Mumraj (1912) 4- Moloch 
(1924); A. T. Averčenko: Humoresky a satiry (1912, 
s J. Havlínem) 4- Kola na vodě (1914) 4- Dvanáct 
portrétů znamenitých lidí (1922) 4- Z fotografického 
ateliéru A. Averčenka (1922) 4- Hra se smrtí (1923) 
4- Pětka (1923) 4- Druhá pětka (1924) + Povídky 
pro rekonvalescenty (1925) 4- Tucet nožů do zad re
voluce (1925); A. N. Ostrovskij: Nevolnice (1913) 4- 
Bez věna (1917) 4- Bouře (1918) 4- I chytrák se spálí 
(1921) 4- Horoucí srdce (1926); M. Gorkij: Žaloby, 
pohádky a jiné povídky (1913); V. A. Ryškov: Šosáci 
(1913); O. Dymov: Ňu (1918); V. G. Korolenko: Pád 
carské vlády (1919); J. D. Beljajev: Psýché (1921); G. 
Bůchner: Smrt Dantonova (dram. úprava A. N. Tol- 
stého, 1922); A. V. Amfitěatrov: O velikém zpustoše
ní (1922) 4- Útěk Lízy Basové (1923) 4- Průpověď 
krále Šalamouna (1923) 4- Začarovaná step (1924) 
4- Dámy a ženy (1925) 4- Otrávené svědomí (1927); 
F. M. Dostojevskij: Věčný muž. Zimní poznámky 
o letních dojmech. Strýčinkův sen. Bílé noci (1922, 
s B. Holečkovou) 4- Výběr povídek 2 (1922) 4- Věč
ný muž a jiné povídky (1925); I. A. Gončarov: Sluho
vé starého věku (1922, s J. Pelíškem); I. F. Naživin: 
V mlhách budoucnosti (1923) 4- Rasputin (3 sv., 
1924, 1925, 1928); N. Jevrejnov: Co je nejhlavnější 
(1923); D. I. Fonvizin: Mazánek (1923); N. G. Garin- 
Michajlovskij: Tomovo dětství. Drobné povídky 
(1924) 4- Gymnazisté (1928); D. N. Mamin-Sibirjak: 
Ruská bohéma (1925); V. I. Němirovič-Dančenko: 
Pestré povídky (1926); K. Fedin: Narovčatská kroni
ka a jiné povídky (1929); I. Belenichin: Útěk (1929); 
A. A. Jablonovskij: Děti ulice (1929, se Ž. Pohorec- 
kou); V. P. Katajev: Kvadratura kruhu (1929); G. Z. 
Besedovskij: Paměti sovětského diplomata (2 sv., 
1930, s M. Pospíšilem); M. Zoščenko: Ironické po
vídky (1930); V. Brunovskij: V sovětských žalářích
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(1931); M. A. Bulgakov: Bílá garda (1933); A. I. Děni- 
kin: Ruská otázka (1935); S. I. Varšavskij: Nová so
větská ústava (1936); I. S. Turgeněv: První láska 
(1939). — Ostatní práce: Novinářská technika, zpra
vodajství a jeho organizace (1914); Bolševický ráj 
ve světle pravdy (1920, pseud. E. Adámek, s R. Če
chem); Karel Kramář (1930); Polsko a Rusko (1930).
■ SCÉNICKY. Překlady:L. N. Urvancov: Věra Mir- 
ceva (1924) + Zvířátko (1927); A. P. Čechov: Tři 
sestry (1932). ■ REDIGOVAL periodika: Slovo 
(1901—05), Nová čes. politika (1906), Den (1906), 
Zlatá Praha (1907 —15); sborníky:? doby persekucí 
a kriminálů (vzpomínky českých novinářů a literátů, 
1920), Naši na Sibiři (1920), L. N. Tolstoj v zrcadle 
současníků (1930); knižnici: Ruská knihovna (1917 — 
33). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Výběr povídek F. 
M. Dostojevského (2 sv., 1921—22); Padesátka (vý
bor z ruské prózy, 1922); Vybrané spisy L. N. Tolsté- 
ho (1928); Povídky z ghetta (výbor žargonové pró
zy, též překlad, 1932).i

BIBLIOGRAFIE: Československo, Biografie 1, 
série 5 (1936). ■ LITERATURA: ■ ref. překl. A. N. 
Ostrovskij: Bez věna, NŘ 1917; J. Karásek: Překlady 
ze slovanských literatur, Moderní revue 1917, s. 32
■ ; J. Kudela: Jak se překládá, Přerod 1923; -vh- (M. 
Hýsek): Padesátiny V. Č„ Lumír 1927; V. Č., NO 2. 7. 
1927; ■ ref. Moje rakouské žaláře: F. V. Krejčí, PL 
26. 2. 1928; H. T. (Traub), Tribuna 25. 3. 1928; B. Je
dlička, LidN 15. 4. 1928; Sk. (F. Skácelík), Lumír 
1928/29; J. Kapras: Čes. revue 1928, s. 52; F. S. Pro
cházka, Zvon 1928; Lit. rozhledy 1928, s. 206 ■; ne 
(A. Novák): Redaktor V. Č. šedesátníkem, LidN 1. 8. 
1937; -chb- (V. Cháb): V. Č. šedesátníkem, NO 1. 8. 
1937.
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Marie Červinková-Riegrová

* 9. 8. 1854 Praha
† 19. 1. 1895 Praha

Autorka operních libret, povídek, životopisných 
portrétů a pojednání o sociálních otázkách mládeže 
a pracujících dívek.

Vnučka F. Palackého, dcera politika F. L. Rie- 
gra. Do třinácti let nechodila do školy; vycho
vávala ji nejdříve matka v přísných zásadách 
Bolzanových, zprostředkovaných v rodině 
knězem F. Schneidrem, poté soukromí učitelé. 

Červinková-Riegrová

V šesti letech strávila několik měsíců ve Fran
cii v Nizze a zakrátko tam aktivně ovládla 
francouzštinu. V deseti letech začala psát svůj 
deník (v pozůstalosti je zachován od 1866 až 
do autorčiny smrti a je důležitým pramenem 
životopisným, politickým a společenským) 
a též básně, povídky a dramata. 1867 složila 
zkoušku do třetí třídy vyšší dívčí školy, kterou 
ukončila v létě 1868 (zde navázala trvalé přá
telství s A. Lauermannovou-Mikschovou). 
Učila se pak dále cizí jazyky, ruštinu, angličti
nu a němčinu; aby se v ní zdokonalila, pobyla 
1869 několik měsíců v penzionátě ve Frank
furtu n. Moh. V zimě 1869—70 navštívila opět 
s matkou Nizzu, letní měsíce prožívala větši
nou na otcově statku v Malči u Chotěboře, zde 
se sblížila s hospodářským ředitelem statku 
Václavem Červinkou, věnujícím se také lite
rární a hudební tvorbě; 1874 se za něho prov
dala. Na statku pak zůstala natrvalo; zabývala 
se zde literární činností a opouštěla Maleč jen 
pro cesty do ciziny (Francie, Itálie, Německo) 
nebo pro pobyty u otce v Praze a ve Vídni, ze
jména v 90. letech, kdy ovdověl a sama potře
bovala častější lékařské ošetření. Nemoc pře
máhala horlivou sociální prací v komitétu pro 
městské opatrovny (zde pokračovala v činnos
ti zemřelé matky), jako starostka spolku Zášti
ta, pečujícího o pracující dívky, který založila, 
i v jiných humanitních korporacích. Zemřela 
náhle na embolii mozku a byla pohřbena na 
vyšehradském hřbitově.

Literární dílo M. Č.-R. je různorodé a ne
soustavné. Do literatury vstoupila verši, brzy 
poté pod vlivem hudebních snah manžela za
čala psát texty k jeho skladbám. (Vytvořili 
spolu i malou operu Dal si hádat, kterou uved
li ochotníci v Chrudimi 1892.) Také libreto 
Zmařená svatba na námět převzatý z fran
couzského vaudevillu Le petit Pierre napsala 
původně pro jeho potřebu, realizoval je však 
K. Šebor. Opera vznikala se značnými ambice
mi jako pandán Smetanovy Prodané nevěsty. 
Pro Šebora vzniklo původně i libreto Dimitrij, 
nakonec zhudebněné A. Dvořákem. Obrací se 
k dramatickým momentům ruských dějin na 
přelomu 16. a 17. stol, za cara Borise Goduno- 
va (také zde se autorka částečně opřela o cizí 
předlohy, Schillerovo nedokončené drama 
Demetrius a Mikovcovu hru Dimitri Ivanovič). 
Další libreto pro Dvořáka, Jakobín, odehráva
jící se v Čechách na sklonku 18. stol, v atmo
sféře ovlivněné francouzskou revolucí, má ná-
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Červinková-Riegrová

mět komornější, soustředěný k podmaňující sí
le hudby a otcovské lásky, které vítězí nad in
trikami. Obě libreta autorka několikrát pře
pracovala podle skladatelova přání a připomí
nek kritiky (Dimitrije např. zkrátila o celé jed
nání, čímž utrpěla vnitřní logika děje; přesto 
v něm dobová kritika viděla libreto odpovída
jící ideálu velké historické opery). Do češtiny 
přeložila Č.-R. i text Čajkovského opery Ev
žen Oněgin. Prozaické dílo Č.-R. tvoří několik 
povídek rozptýlených po časopisech, z nichž 
nejrozsáhlejší (Letní sen života) vyšla i knižně. 
Za romanticko-sentimentálním klišé těchto 
prací (nevinné, bezelstně oddané ženství nará
ží na různě projevovanou mužskou necitlivost 
a egoismus) se však projevuje snaha o hlubší 
psychologické postižení charakteru a jeho so
ciálně věrné zobrazení (Čím jí udělal?, Květy 
1893, Vdova, Lumír 1894). Zejména se to au
torce daří tam, kde se odvážila nahlédnout do 
prostředí společenské chudiny a bídy osamo
cených žen, již sama poznala při své charita
tivní činnosti. Tato zkušenost zachraňuje ně
které její prózy před banálností tehdejší prů
měrné ženské četby. Vedle povídek psala C.-R. 
drobné reportáže a zejména životopisné prá
ce, v nichž spojovala kresbu charakteru se 
snahou objektivně popsat činnost portrétova
né osoby. Toho druhu je monografie o B. Bol- 
zanovi i intimní portréty matky a babičky z ot
covy strany. V rozběhu práce zůstaly mono
grafie o F. Palackém (jako přípravu k ní vyda
la jeho Vlastní životopis) a o F. L. Riegrovi (v 
knižní podobě otiskla jen jeho řeči a ostatní 
materiál poskytla J. V. Jahnovi pro jeho mono
grafii). Po autorčině smrti publikoval ještě 
manžel její zápisky otcova vyprávění Vzpo
mínky z mladých let dr. F. L. Riegra (Osvěta 
1903). Patosem a temperamentem se vyznaču
je její literárněhistorická polemika s J. Králem, 
v níž snáší doklady o tom, že mladý Palacký 
a Šafařík vystoupili ve prospěch časomíry 
z vlastního rozhodnutí a že k tomu nebyli pod
něcováni J. Jungmannem (Osvěta 1895).

PSEUDONYMY: Ladislava Sokolovská, Marie 
Doubravská. ■ PŘÍSPĚVKY in: Časopis učitelek 
(od 1887); Hlas národa a jeho příloha Nedělní listy 
(od 1887); Květy (od 1883); Lumír (od 1894); Osvěta 
(od 1881); Památník Vesny (1894); Světozor (od 
1878). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Zmařená svatba (libreto, 
b. d., 1881, prem. 1879); Dimitrij (libreto, 1882,2. pře- 
prac. vyd. 1884, prem. 1882); Jakobín (libreto, 1889, 
i prem.); O významu spisů hraběte Lva Tolstého 
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(přednáška, 1881); Letní sen života (P 1894, 2. vyd. 
1919 rozšířeno o povídky Pod kvetoucími stromy 
a Zázračné koření). — Překlad: V I. Čajkovskij: Ev
žen Oněgin (1889, prem. 1888). — Ostatní práce: 
Ochrana chudé a opuštěné mládeže. Rozhledy po li- 
dumilství v Evropě (1877); Bernard Bolzano (1891); 
Marie Riegrová rodem Palacká, její život a skutky 
(1892); — posmrtně: Riegrová matka (1903 ← Hlas 
národa 1897). ■ KORESPONDENCE: L. Bráfová: 
Rieger, Smetana, Dvořák (úryvky z dop. sestře L. 
Bráfové z 1875 — 79, F. L. Riegrovi z 1877 — 83, J. N. 
Maýrovi z 1879 — 82, V. Červinkovi z 1879—83, K. 
Šeborovi z 1881 a A. Dvořákovi z 1887), Osvěta 
1910; P. Bogatyrev: Eugen Oněgin v Praze (P. I. Čaj- 
kovskému z 1888), LidN 25. 1. 1937; L. Boháček: Še- 
borova opera Zmařená svatba (K. Šeborovi 
z 1879—80), Lit. rozhledy 1931. ■ USPOŘÁDALA 
A VYDALA: Řeči dra F. L. Riegra a jeho jednání 
v zákonodárných sborech (4 díly, 1883—88, sebr. 
a z něm. do češtiny přeložila); Vlastní životopis 
Františka Palackého (1885). ■

LITERATURA: B. Augustinová: M. Č.-R. (1897). 
■ ■ ref. B. Bolzano: O. M. (Mokrý), Květy 1881; K. 
Světlá, Ruch 1882 ■; V. V. Zelený: ref. Dimitrij, Dali
bor 1882; E. Hanslick: Feuilleton, Neue Freie Presse 
17. 10. 1882; D.: Něco o výpravě opery Dimitrij, NL 
2. 5. 1885; K. Knittel: Zpěvohra (ref. Jakobín), Světo
zor 1889; F. V. Vykoukal: Z naší nové prózy, Hlas 
národa 17. 3. 1895; J. Karásek: ref. Letní sen života, 
Lit. listy 1895; ■ nekrology: Světozor 1895; Lit. listy 
1895; Zábavné listy 1895; B. Augustinová: Z upomí
nek na M. Č.-R., Květy 1895 ■; L. Bráfová: Rieger, 
Smetana, Dvořák, Osvěta 1910; A. Lauermannová- 
Mikschová: Ze vzpomínek na M. Č.-R., Osvěta 1915; 
Kaz (F. X. Procházka): ref. Letní sen života a jiné 
povídky, Zvon 1919; Á. Novák: Vnučka Palackého, 
LidN 9. 8. 1934; J. Holečková: Evžen Oněgin na čes
kém jevišti, sb. Puškin u nás (1949); J. V.: Dvořákova 
libretistka, Lid. demokracie 10. 8. 1954.
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Česká akademie císaře Františka Jose
fa I. pro vědy, slovesnost a umění viz 
Česká akademie věd a umění



Česká akademie

Česká akademie věd a umění

1890-1952

Česká společnost pro pěstování věd a umění.

ČAVU byla založena na základě anonymního 
daru (arch. Josefa Hlávky) 200 000 zl. u příleži
tosti 40. výročí nastoupení Františka Josefa I. 
na rakouský trůn a její stanovy byly schváleny 
23. 1. 1890; valným shromážděním 18. 5. 1891 
byla pak zahájena činnost České akademie cí
saře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost 
a umění Byla vědeckou společností českou, na 
rozdíl od Královské české společnosti nauk, 
která byla do 1918 česko-německá. Úkolem 
ČAVU bylo „pěstovati a podporovat! vědy ja
zykem českým i jazyk tento a českou literatu
ru, pečovati o zdokonalení umění domácího 
a šířiti jazykem českým výsledky všeliké čin
nosti té, jakož i výsledky činnosti vědecké, lite
rární a umělecké uveřejněné v jazycích jiných" 
(Stanovy, § 1; Almanach ČAVU 1891). — ČA
VU byla založena v době, kdy v české vědě, li
teratuře i umění docházelo k závažným pro
měnám (nástup pokrokové vědy na české uni
verzitě v souvislosti s bojem proti pravosti 
RKZ, v literatuře nástup generace let devade
sátých). V činnosti ČAVU se od počátku až do 
konce druhé světové války uplatňovaly spíš 
konzervativní tendence (např. ve volbách no
vých členů, v udílení cen, stipendií apod.). Pod
statnější změnu nepřinesla ani jistá demokrati
zace po 1918; kromě změny v názvu (Česká 
akademie věd a umění) byla nejzávažnější 
úprava stanov 23. 5. 1923 (byly zrušeny stupně 
mimořádných a dopisujících členů ve IV. třídě, 
která byla rozdělena na samostatné odbory -li
terární, výtvarný a hudební). Poplatnost dobo
vým politickým poměrům ovlivnila i instituci 
čestných členů; 1891 byli zvoleni čestnými čle
ny kníže J. Lobkovic (nejvyšší maršálek Krá
lovství českého) a J. Šícha (lékař lidumil a me
cenáš Akademie), 1894 K. Schwarzenberg 
(představitel české státoprávní šlechty), 1900 
Ludwig S. von Toscana (cestovatel a cestopi- 
sec), 1901 K. K. Romanov (předseda petro
hradské Akademie), 1918 T. G. Masaryk, W. 
Wilson a E. Denis a 1938 E. Beneš. — Podle 
stanov tvořily ČAVU vedle prezídia čtyři tří
dy: I. třída pro vědy filozofické, II. třída pro 
vědy matematické, přírodní, lékařské a země
pis, III. třída pro jazykozpyt (včetně literární 

historie), IV. třída pro krásnou literaturu, umě
ní výtvarné a hudbu. Každá třída mohla mít až 
4 čestné členy, 15 členů řádných (III. třída jen 
12), 15 mimořádných (III. třída jen 12), 30 do
pisujících (III. třída jen 24) a 20 přespolních 
(cizinců). Počáteční první třetinu řádných čle
nů jmenoval císař na návrh Zemského výboru 
20. 4. 1890, a to pro III. třídu J. Kvíčalu, J. Ge- 
bauera, V. Brandla a F. Bartoše, pro IV. třídu J. 
Vrchlického, A. Dvořáka, J. V. Myslbeka, V. 
Brožíka a J. Hlávku. Jimi byli na valných shro
mážděních 3.6. a 18.10.1890 zvoleni řádní čle
nové další (III. třída: K. Tieftrunk, M. Hattala, 
F. Kott, A. Rybička, A. Truhlář, V. Mourek; IV. 
třída: S. Čech, A. Jirásek, F. V. Jeřábek,}. Mok- 
ker, K. Bendi, J. Mařák, A. Heyduk, F. Ženíšek, 
Z. Fibich). Mezitím byl 12. 7. 1890 zvolen J. 
Hlávka dosavadními řádnými členy za předse
du ČAVU (jeho následovníky byli — od 1925 
s titulem prezident — 1908—14 A. Randa, 
1914 — 22 K. Vrba, 1922-31 J. Zubatý, 
1931—39 J. B. Foerster, 1939—45 J. Šusta 
a 1945—52 Z. Nejedlý); zároveň byl Hlávka 
zvolen i za předsedu IV. třídy; předsedou III. 
třídy se stal J. Kvíčala. 29.10.1890 následovala 
volba členů mimořádných (III. třída: R. Novák, 
A. Patera, J. Truhlář, A. Matzenauer; IV. třída:
J. Zeyer, F. Pravda, F. Herites, J. Zítek, V. Hy- 
nais, M. Pirner, F. Sequens, A. Wagner, J. Mau- 
der), dopisujících (III. třída: I. Mašek, J. Jarník, 
A. Vrťátko, V. Prásek, J. Novák, J. Zubatý, J. 
Kořínek, B. Spiess, R. Dvořák, T. Jedlička, E. 
Kastner, F. Menčík, V. Steimann, F. Bílý; IV. 
třída: J. Arbes, S. Heller, L. Stroupežnický, J. 
Štolba, F. A. Šubert, V. Vlček, J. Barvitius, B. 
Havránek, B. Knůpfer, L. Schmidt, F. Schmo- 
ranz) a třídních sekretářů (III. třída: K. Tief
trunk; IV. třída: J. Vrchlický); o volbu nestál J. 
Neruda a také J. V. Sládek požádal, aby nebyl 
volen (mimořádným členem se stal až 1892 
a 1893 členem řádným), a J. Zeyer a V. Vlček 
vrátili diplomy; 1895 se vzdal členství S. Čech 
a 1896 J. S. Machar, zvolený 1893 (později 
znovu zvolen 1924); ve 20. letech odmítli navr
ženou kandidaturu K. Čapek (1925) a F. Šrá
mek (1928) a ještě 1935 neprošla kandidatura 
F. X. Saldy. Od samého začátku byla ČAVU 
vytýkána bezzásadovost a osobní ohledy, kte
ré podvazovaly její činnost.

Z literárních osobností byli funkcionáři ČA
VU J. Vrchlický (sekretář IV. tř. 1890—1912),
K. Tieftrunk (sekretář III. tř. 1890—97), J. Dur- 
dík (sekretář I. tř. 1890—99), A. Truhlář (sekre-
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tář III. tř. 1897 — 1908), Z. Winter (sekretář I. tř. 
1899—1912, jako historik), J. V. Sládek (před
seda IV. tř. 1908 — 11), F. Herites (sekretář IV. 
tř. 1912—26 a jednatel jejího literárního odbo
ru 1924 — 26), J. Vlček (sekretář III. tř. 
1915—20), A. Jirásek (předseda IV. tř. 
1917 — 23), A. Klášterský (sekretář IV. tř. 
1926—38, současně jednatel literárního odbo
ru), I. Herrmann (předseda literárního odboru 
IV. tř. 1929 — 32), J. S. Machar (předseda IV. tř. 
1931—35 a předseda jejího literárního odboru 
1933—42), J. Borecký (jednatel literárního od
boru IV. tř. 1938-47), M. Hýsek (sekretář III. 
tř. 1939—45), F. X. Svoboda (předseda literár
ního odboru IV. tř. 1942—43), K. Toman 
(předseda literárního odboru IV. tř. 1943—45), 
J. Kopta (předseda IV. tř. a předseda jejího li
terárního odboru 1946—52). Členy III. a IV. 
třídy byli z význačnějších literárních osobností 
(kromě již jmenovaných funkcionářů) pouze 
O. Fischer, J. Gebauer, F. Groh, J. Horák, B. 
Hrozný, J. Jakubec, J. Janko, O. Jiráni, A. 
Kraus, J. Král, J. Máchal, F. Pastrnek, J. Polív
ka, A. Pražák, E. Smetánka a V. Tille, z bele- 
tristů O. Březina, K. M. Čapek-Chod, V. Dyk, J. 
Herben, J. Hilbert, J. Kvapil a A. Stašek vedle 
desítek osob mnohem méně významných; te
prve 1939 byli zvoleni členy ČAVU mj. J. Ho
ra, B. Klička, J. Kopta, 1940 J. Čárek a M. Ma
jerová. — Zásadními změnami prošla ČAVU 
až po druhé světové válce (3. 7.1945 zvolen je
jím prezidentem Z. Nejedlý); získala jmění 
zrušené České národní rady a budovu bývalé 
České spořitelny na Národní třídě (dosavadní 
sídlo bylo od počátku v Národním muzeu), by
li zvoleni noví řádní členové (ve III. tř. 1946 B. 
Ryba, K. Svoboda, F. Wollman a in memori- 
am V. Jirát, 1948 J. Mukařovský, F. Trávní
ček a mimořádní členové J. Kurz, A. Grund, 
J. B. Čapek, K. Krejčí aj.; v literárním odbo
ru IV. tř. 1946 P. Bezruč, K. J. Beneš, V. 
Černý, F. Halas, P. Křička, F. Langer, S. K. 
Neumann, V. Nezval, I. Olbracht, M. Pujma- 
nová, J. Seifert, A. M. Tilschová aj.). Zároveň 
začala orientace ČAVU na zřizování vědec
kých ústavů (bývalá Kancelář Slovníku jazy
ka českého, založená při III. tř. již 1911, byla 
počátkem 1946 přeměněna na Ustav pro ja
zyk český a 1. 9. 1948 přibyl Ústav pro čes
kou literaturu, vedený J. Mukařovským, A. 
Pražákem a F. Wollmanem). Období po 1945 
bylo přípravným obdobím pro zásadní reor
ganizaci, týkající se vedle ČAVU i KČSN: 

29. 10. 1952 schválilo Národní shromáždění 
zákon o Československé akademii věd, která 
pak zahájila činnost 17. 11. 1952; přitom 
funkce bývalé IV. třídy ČAVU převzaly nově 
založené umělecké svazy.

K úkolům ČAVU patřila vedle organizační 
činnosti i činnost publikační. Od počátku vy
dávala Věstník ČAVU (s názvem Věstník 
ČSAV vychází dosud), 1891 — 1940 Almanach 
ČAVU (vždy za uplynulý rok; mj. s nekrology 
zemřelých členů). V prvních třech třídách vy
cházely kromě toho monografické Rozpravy 
ČAVU (dnes Rozpravy ČSAV; tu mj. vyšly 
práce A. Krause Husitství v literatuře, zejmé
na německé, V. Tilleho Soupis českých pohá
dek a V. Vondráka Studie z oboru církevně- 
slovanského písemnictví); IV. třída vydávala 
překladový Sborník světové poezie (s výbory 
z děl významných světových básníků), Drama
tická díla Williama Shakespeara (v překladu J. 
V. Sládka, později A. Klášterského) a Biblioté
ku fondu J. Zeyera pro básnické prvotiny čes
kých autorů (vyšly tu např. sbírky A. Macka 
Mému dítěti, 1909, F. Kubky Slunovrat, 1914, J. 
Hory Básně, 1915, a A. M. Píši Dnem a nocí, 
1921). Mimo Rozpravy vydala III. třída samo
statně např. díla: A. Truhlář: Rukověť k písem
nictví humanistickému (1. dílu 1. sv. 1908, 2. sv. 
1918 ve spolupráci s K. Hrdinou); J. Král: 
O prozódii české (2 sv., 1923 a 1938), J. Ge
bauer: Slovník staročeský (2 sv., 1903 a 1904), 
4. díl Historické mluvnice jazyka českého 
(1929) a Stati literárně dějepisné (1941); nejzá
služnější je však vydání Příručního slovníku 
jazyka českého (9 sv., 1935—57). Táž třída vy
dávala vedle periodického Sborníku filologic
kého (1910—46) i ediční řady: Sbírka pramenů 
ku poznání literárního života v Čechách a na 
Moravě, Archív pro lexikografii a dialektolo- 
gii, Soupis rukopisů, knihoven a archívů zemí 
českých, jakož i rukopisných bohemik mimo- 
českých, Bibliotéka klasiků řeckých a řím
ských, Staročeská knihovna, Novočeská 
knihovna, Spisy Tomáše ze Štítného a Spisy J. 
A. Komenského.— V rámci své vědecko-orga- 
nizační činnosti se stala ČAVU 1920 členem 
Mezinárodního svazu akademií (Union acadé- 
mique internationale se sídlem v Bruselu) 
a 1924 založila Československou národní radu 
badatelskou, která byla členem Mezinárodní 
rady badatelské (Conseil international de re- 
cherches scientifiques se sídlem rovněž v Bru
selu).
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Česká expedice

1790-1849

Vydavatelský a knihkupecký závod M. V. Krameria 
a jeho dědiců, koncem 18. a počátkem 19. století jed
no z nej významnějších pražských center osvětové 
a národně buditelské práce.

ČE, označovaná též Česká novinárna a Česká 
novinářská expedice, byla jednak prodejna 
novin, knihkupectví a antikvariát, jednak vy
davatelství knih, novin a jiných periodických 
publikací; vlastní tiskárnu pravděpodobně ČE 
nikdy neměla. — Knihkupecký krám s názvem 
ČE otevřel jeho majitel M. V. Kramerius 27. 2. 
1790 v Praze v Michalské ulici č. 246 (nyní 
21/435) v domě U zlatého půlkola vedle Že
lezných dveří. Od října 1793 byla ČE v Domi
nikánské ul. č. 373 (nyní Husova 10/232) v do
mě U tří stříbrných růží (kde byla také hra- 
bovská tiskárna), od října 1804 v Bartoloměj- 
ské ul. č. 394 (nyní 8/311) v domě U červeného 
srdce, od října 1806 opět v domě U tří stříbr
ných růží (od 31.3. 1806 majetek M. V. K.). Po 
smrti M. V. K. (22. 3. 1808) vedla závod do 
1819 vdova Jenovéfa K. (roz. Heciriusová), asi 
od 1813 se synem Václavem Rodomilem K. 
(1792 — 1861); od 1808 jsou některé knihy 
označeny „nákladem Krameriusových dědiců“. 
V. R. K. byl i potom 1819-23, 1830-33 
a 1848—49 nakladatelem knih a periodik, ně
které vydával pod svým jménem, některé pod 
firmou ČE (někdy obměňovanou, např. 1848 
„ve staré české expedici“). Zda (nebo dokdy) 
byl oprávněn užívat tohoto názvu, není zná
mo. Sídlil 1822 ve Staré Poštovské ul. č. 412 
(nyní K. Světlé 15/317), 1830-31 v Perlové ul. 
č. 335 (nyní 2/413) v domě U Cibulků, 
1831—32 v bývalém klášteře sv. Havla v Kot
cích č. 284 (nyní 539), 1848 ve Spálené ul. č. 367 
(nyní 12/78), 1849 v Jalovcové ul. č. 380 (nyní 
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5/147) v Červeném domě, zvaném U zlatého 
kříže. Už za života Jenovéfy K. († 29. 3. 1829) 
začalo postupné odprodávání majetku ČE. Po
čátkem 20. let přešla některá periodika k ji
ným nakladatelům, 1824 odkoupil J. F. Schön- 
feld nejspíše knihkupecký závod a s ním i vy
davatelské právo na ostatní periodika, 1829 
a 1839 prodal V. R. K. jindřichohradeckému 
tiskaři A. Landfrasovi část knižního skladu 
i s právem na přetisk 67 titulů.

V nakladatelském podnikání navázala ČE 
na předchozí vydavatelskou činnost M. V. K. 
z 80. let, pokračovala ve vydávání novin a ka
lendářů a vydávala beletristické a vzdělávací 
knihy nenáboženského obsahu. Její produkce 
byla jen česká, a tím byla určena převážně li
dovým čtenářům. Svým programem sledovala 
ČE cíle osvětové a lidovýchovné v duchu jose
fínského osvícenství, chtěla také napomáhat 
národnímu uvědomování a přispět k ustálení 
spisovné češtiny. Většinu vydaných knih tvoří 
prozaická beletrie („zábavná četba“), ponejví
ce dobrodružné, rytířské a strašidelné povídky 
(„romány“). Jsou to překlady nebo adaptace 
hlavně děl německých autorů (např. Ch. H. 
Spiess, Ch. A. Vulpius), ojediněle původní spi
sy (J. Rulík, P. Šedivý). Dále byly vydávány 
překlady pohádek (v nichž je fantastičnost 
buď potlačena, nebo racionálně vykládána), 
sborníky drobných povídek, anekdot a exem- 
pel (A. Borový) a dobrodružné a mravoučné 
spisy pro mládež (hlavně překlady z J. H. 
Campeho). Z poezie vyšlo jen několik příleži
tostných básní, z dramat v 90. letech šest her P. 
Šedivého (sedmá 1819), což je nadpoloviční 
většina tiskem vydaných českých her z tohoto 
desítiletí. Povídky a básně byly zařazovány 
i do příloh novin a do kalendářů. K hlavním ti
tulovým typům patřily také reedice starších 
děl české literatury (Letopisové trojánští, 1790, 
byly snad první knihou vydanou v ČE), pře
vážně z údobí pozdního humanismu a vesměs 
ve zpracování M. V. K, dále cestopisy a země
pisné práce. Literatura sloužící všeobecnému 
vzdělávání (přehledy politických událostí, zně
ní a výklady vládních nařízení týkajících se 
hospodářství, popularizace nových metod 
v zemědělství, články ze zeměpisu, přírodních 
věd a z historie, úvahy o morálce a etických 
zásadách) byla publikována hlavně v kalendá
řích (Nový kalendář tolerancí), v přílohách no
vin (např. Večerní shromáždění dobrovické 
obce, 1801), ojediněle v knižních publikacích
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(např. volný překlad beletristicky koncipova
ného Salzmannova díla Dobrá rada v potřebě 
aneb Vypsání života Davida Opatrného, 1803). 
Zamýšlená lidová encyklopedie se neuskuteč
nila, jejím fragmentem je příloha novin Přítel 
lidu (1806—07), vydaná též knižně, jako byla 
v knižních separátech prodávána většina novi
nových příloh. Na počátku 90. let vycházely 
v ČE příležitostné tisky jako doznívání bro
žurkové literatury josefínské, 1792 vyšla Rulí
ková obrana Sláva a výbornost jazyka české
ho, 1798 Dlabačův překlad Baconovy sociální 
a politické utopie Nová Atlantis s názvem 
Vypsání nového světa. Překlad knihy F. Eck- 
hardta Život Jana z Trocnova, příjmením Žiž- 
ky, nepropustila 1790 cenzura (vyšlo v příloze 
novin až 1818). ČE nevydávala díla vědecká, 
učebnice, mluvnice a slovníky, hospodářské 
příručky, náboženské knihy. — Největší čin
nost vyvíjela ČE 1791 — 1800, v té době také 
vyšlo nejvíce titulů beletristických. Ochabnutí 
činnosti po 1800 souviselo s hospodářskou kri
zí; tehdy však vyšla nejdokonalejší díla vý
chovná a vzdělávací od M. V. K. Přesná evi
dence toho, co v ČE za M. V. K. vyšlo, neexi
stuje, odhad je 80 titulů (kromě periodik), ně
které ve více vydáních. Z toho asi polovina je 
označena „prací Krameriusovou“, asi u 10 spi
sů není autor uveden, zbytek je označen jmény 
jiných spisovatelů (hlavní spolupracovníci A. 
Borový, J. Rulík, P. Šedivý, jednotlivé práce od
J. B. Dlabače, F. M. Pelcía, F. J. Vaváka aj.). 
Chystané i vydané knihy byly oznamovány 
v Krameriusových novinách (někdy na zvlášt
ním „závěsku“) a v přítisku u některých knih, 
vyšlo i několik samostatných oznámení. V no
vinách byly také otiskovány zprávy knižní 
zprostředkovatelské služby ČE. M. V. K. si po
stupně vybudoval v Čechách, na Moravě 
a v Uhrách velkou síť komisionářů a kolektorů 
jak mezi tiskaři a kupci, tak např. i mezi učiteli 
a duchovními. V prodejně ČE se prodávaly 
i knihy jiných nakladatelství, též ze Slovenska. 
— Krameriusovy noviny redigovali po jeho 
smrti F. J. Tomsa a J. Rulík, od 1813 syn V. R.
K. , koncem 1821 zanikly. V. R. K. vydával 
krátkodobě na počátku 20. let a znovu počát
kem 30. let týdeníky (Dopisovatel pro Čechy 
a Moravany, Večerní vyražení) a 1848—49 
i deníky (Českoslovanský vlastenský deník); 
byl také vydavatelem německých periodik. Je
ho Čechoslav (1820—23) byl prvním českým 
časopisem beletristického zaměření a organi

začně podchycoval — stejně jako almanach 
Zlatá kniha (1816—17) — nově vznikající lite
rární tvorbu starších i začínajících autorů. 
V těchto publikacích byl jeho osobitý přínos 
do programu ČE, jinak v nepočetné knižní 
produkci pokračoval v některých tendencích 
dřívějších (hlavně vydávání beletrie pro lid, 
cestopisné a zeměpisné literatury a dobro
družné četby pro mládež).

Z KNIŽNÍ PRODUKCE (do 1808). Beletrie: F. J. 
Vavák: Vlastenské vzbuzování k vděčnému očeká
vání Leopolda Druhého ... (B 1791); V. Stach: Píseň 
pro český národ k vítání a korunování krále českého 
Leopolda Druhého... (B 1791); Maran a Onyra. 
Amerikánský příběh... (P 1791, přel. P. Šedivý); 
Truchlení Čecha nad smrtí... císaře Leopolda Dru
hého ... (B 1792); P. Šedivý: České Amazonky aneb 
Děvčí boj v Čechách... (P 1792) 4- Mnislav a Světi- 
vina aneb Příběhové prvních obyvatelů okořského 
zámku (P 1794, výtisk nezjištěn) 4- Noční můra 
aneb Zamilovaná strašidla (D 1796) + Živé hodiny 
(D 1796) 4- Masné krámy aneb Sázení do loterie (D 
1796) + Hrabě a rytíř Milislav aneb Tepličtí kováři 
(D 1800); A. Borový: Zrcadlo pošetilostí... (PP 
1792) + Zrcadlo příkladův k naučení a obvesele
ní... (PP 1794) 4- Žert a pravda... (PP 1796); Rybr- 
col na Krkonošských horách nebo Zaklený a vysvo
bozený princ (P 1794); (Ch. H. Spiess:) Zazděná sleč
na... (P 1794, přel. P. Šedivý) 4- Krásná Olivie... (P 
1798, přel. P. Šedivý) -I- Skalní duchové ... (P 1798); 
(M. C. ďAulnoy:) Básně o čarodějnicích (PP 1794); 
(J. A. Rothe:) Anéžka, sicilská královna (P 1795); 
Arabské pohádky (PP 1795); Čarodějnice Mege- 
ra... (P 1795); Jana Smita... Pravdivé příhody po 
cestách... (P 1798, přel. M. V. Kramerius); J. Rulík: 
Veselý Kubíček aneb V horách Kašparských zakle
ný dudák (P 1799); (K. F. Hensler:) Lesní duch aneb 
Uhlíři v dubovém oudolí (D 1799, přel. P. Šedivý); 
(F. A. Pabst:) Plzeňští rytíři aneb Odplata udatnosti 
(P 1799); (J. Schiffner:) Zdeněk z Zásmuka s svými 
tovaryši... (P 1799); (Ch. A. Vulpius:) Ferdinand 
a Kalista (P 1799) + Tankred, vývoda apulský... (D 
1800, přel. P. Šedivý); Alonso a Korá. Amerikánský 
příběh... (P 1800, výt. nezjištěn); M. V. Kramerius: 
Rozličné povídačky k poučení a obveselení... (PP 
1808, podle K. Eckartshausena). — Reedice děl starší 
české literatury: Letopisové trojanští... (1790); Ezo- 
povy básně spolu s jeho životem (1791); Simona 
Lomnického z Budče Krátké naučení mladému hos
podáři ... (1794); Jana Mandyvilly... Cesta po svě
tě... (1796, překlad Vavřince z Březové); Krátká 
historie o válce židovské; z knih Josefa Flavia... 
(1806); Příhody Václava Vratislava svobodného pá
na z Mitrovic... (1807). — Pro mládež:]. H. Campe: 
Cvičení dítek jednohokaždého stavu... (1792, přel. 
J. Rulík) 4- Mravové šlechetných dítek... (1806, výt.
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nezjištěn) + Mladší Robinson (1808, přel. M. V. 
Kramerius a F. J. Tomsa); M. V. Kramerius: Zrcadlo 
šlechetnosti pro mládež českou ... (1805) 4- Veselí 
a smutní příběhové nezkušených dítek... (1806, výt. 
nezjišt.). — Ostatní: Modlitba Josefa II. za svůj lid 
(1790, výt. nezjišt.); F. Golsert: Hlas truchlivého Če
cha nad smrtí slavného Josefa II. (1790); Kšaft aneb 
Poslední vůle Jeho cis. král. Milosti Josefa Druhého 
(1790, přel. M. V. Kramerius); F. M. Pelcl: Vítání čes
ké koruny... (1791); M. V. Kramerius: Pořádek oby
čejný slavného příjezdu Jejich Milostí císaře a císa
řovny... (1791, výt nezjišt.) 4- Přežalostné noviny 
o nešťastném Ludvíkovi XVI., králi franském, a o je
ho katovýma rukama odpravení (1793, výt. nezjišt.) 
4- Náležité vypsání ukrutné smrti, kterouž Marie 
Antonie, královna francouzská, ... na gilotině pod
stoupit! musila (1793) 4- Večerní shromáždění dob- 
rovické obce... (1801) 4- Historické vypsání, kte
rak ... Amerika od Kolumbusa vynalezena byla 
(1803) 4- Historické vypsání velikého mongolského 
císařství... (1803) 4- Druhý díl Indie. To jest histo
rické vypsání... (1804) 4- Cesta do Arábie a do ze
mě Svaté... (1804) 4- Přítel lidu. Knížka k poučení 
a vyražení (2 sv., 1806—07); J. Rulík: Sláva a výbor- 
nost jazyka českého (1792); J. L. Zipelius: Řeč po
hřební po truchlivém z světa odejití Leopolda II. 
(1792, výt. nezjišt.); F. Bacon: Vypsání nového svě
ta... (1798, přel. J. B. Dlabač); (Ch. G. Salzmann:) 
Dobrá rada v potřebě aneb Vypsání života Davida 
Opatrného (1803, přel. M. V. Kramerius). ■ PERIO
DIKA. Noviny: Kramériusovy cis. k. pražské poštov
ské noviny (červenec 1789 — leden 1791, red. M. V. 
Kramerius); Kramériusovy císařské král, vlastenské 
noviny (1791 —1805, red. M. V. Kramerius); Císařské 
královské vlastenské noviny (1806—15, red. 1806 — 
březen 1808 M. V. Kramerius, duben 1808 — 12 F. J. 
Tomsa a J. Rulík, 1813—15 V. R. Kramerius); Kra
mériusovy císařské královské vlastenské noviny pro 
veškeren národ slovanský (1816—19, red. V. R. Kra
merius); Císařské královské vlastenské noviny 
(1820—21, red. V. R. Kramerius); Česko-slovanské 
vlastenské noviny (1848, red. V. R. Kramerius, výtisk 
nezjištěn); Vlastenský deník. Humorně satirický spis 
(1848—21. 5. 1849, red. V. R. Kramerius); Česko-slo- 
vanský vlastenský deník (1848—49, red. V. R. Kra
merius); — přílohy novin: Závěsek k cis. král, praž
ským poštovským novinám (1789—leden 1791); Zá
věsek k císařským král, pražským vlastenským novi
nám (1791); Večerní shromáždění dobrovické obce 
(1801); Pražský posel (1802—04); Přítel lidu 
(1806—07); Čechoslav (1820—21, pokračuje 
1822—23 jako příl. Dopisovatele pro Čechy a Mora
vany, 1822 k Čechoslavu patrně i příl. Erheiterungen 
fur gebildete Leser). — Časopisy: Dobrozvěst (1819, 
od července s tit. Hyllos — Dobrozvěst, red. V. R. 
Kramerius); Der Kranz oder Erholungen fůr Geist 
und Herz (1821, red. V. R. Kramerius); Dopisovatel 
pro Čechy a Moravany (1822—23, č. 27, red. V. R.

Kramerius); Večerní vyražení (1831—33, red. V. R. 
Kramerius); Noviny z Prahy (1848, red. V. R. Kra
merius, ve formě občasných letáků). — Kalendáře, 
sborníky, almanachy: Nový kalendář tolerancí... 
(1789—98, red. M. V. Kramerius); Zlatá kniha aneb 
Nový zvěstovatel... (2 sv., 1816—17, red. V. R. Kra
merius); Večerní vyražení. Kniha rozmanitého obsa
hu (1830, red. V. R. Kramerius); Nový kalendář na 
rok 1833... (1833, red. V. R. Kramerius); Domovní 
přítel. Kniha ruční... (1833, red. V. R. Kramerius). ■

LITERATURA: A. Rybička: Život a působení V. 
M. Krameria (1859, též in Přední křisitelé národa 
českého 1, 1883); M. Čermák (red.): Upomínka na 
slavnost Krameriovu (Klatovy 1868, tam soupis pra
cí M. V. Krameria od J. Truhláře); Z. V. Tobolka: 
O nakladatelích v době předbřeznové, Čes. revue 
1909/10; R. Martinčík: Z dějin českého knihtisku, 
Typografia 1912; J. Volf: O tiskařích, nakladatelích 
a knihkupcích v Praze za Josefa II. (1929); J. Muk: A. 
Landfras, probuzenský knihtiskař... (Jindřichův 
Hradec 1947); J. Thon: Vydávání českých knih v do
bě Krameriusově, Slovesná věda 1951; K. Bezděk: 
Krameriova Česká expedice, disertační práce z 1951, 
archív UK v Praze č. 2 884 (tam nejúplnější biblio
grafie publikací ČE za M. V. Krameria); V. Klimeš in 
Počátky českého a slovenského novinářství (1955); 
J. Novotný: M. V. Kramerius (1973).

mo

Česká grafická Unie, a. s.1899-1949
Pražský polygrafický a nakladatelský podnik; knih
kupectví.

Unie byla založena 29. 12. 1899 z iniciativy představitelů českého grafického průmyslu. Přípravný výbor vytvořili v létě 1899 J. Buršík, J. Otto, J. Pospíšil ml., F. Ruth, A. Řivnáč, F. A. Šubert, J. Vilím, J. R. Vilímek a F. Topič. Prvními předsedy byli postupně J. Otto, E. Just (od 1910), J. Vilím (od 1911), prvním ústředním ředitelem spisovatel F. A. Šubert, od 1902 K. A. Zelenka, prvním ředitelem nakladatelství J. Buršík, od 1902 J. Záruba, od 1903 J. Tomáš, prvním ředitelem reprodukčního závodu J. Vilím, vrchní dozor nad tiskárnou měl J. R. Vilí-
475



Česká grafická Unie

mek. Unie měla odpočátku silnou výrobně 
ekonomickou základnu v tiskařském komple
xu vytvořeném slouěením tiskáren J. Otty, F. 
Šimáčka, J. R. Vilímka a reprodukčního závo
du J. Vilíma a byla také prvním českým sou
stavně modernizovaným polygrafickým závo
dem pro všechny obory grafického a repro
dukčního umění (zde se např. zrodila neotypie, 
tj. J. Vilímem zdokonalený hlubotisk K. Klíče); 
dokladem vysoké grafické úrovně Unie byly 
např. reprodukce v Lehnerově edici Vyšehrad
ského kodexu (Česká škola malířská 11. věku 
1: Korunovační evangelistář krále Vratislava). 
1902 koupila Unie veškerou českou knižní 
produkci firmy F. Tempský v Praze. Oficiální 
název podniku zněl Česká grafická společnost 
Unie, spojené závody tiskařské a vydavatelské 
v Praze, z. s. s r. o. (do 1905 také inverzně Unie, 
česká..., od 1903 Česká grafická akciová spo
lečnost Unie, od 1918 Česká grafická Unie, a. 
s., později do 1939 Československá...). 1935— 
39 měla Unie filiálku v Prešově. Zespolečen- 
štěním nakladatelství a polygrafického prů
myslu 1949 Unie zanikla. — Podnik sídlil na 
Novém Městě pražském. Zpočátku byl roz
ptýlen na různých místech: ústřední správa 
a tiskárna Karlovo nám. 34, nakladatelství 
Resslova čp. 1969, prodejna Ovocná ul., různá 
pomocná zařízení Komenského 3, Karlovo 
nám. 27, Na Moráni čp. 360, Na Děkance čp. 
1961 aj.; od 1902 byl soustřeďován do Svobo
dovy ul. 1 (čp. 1961), kde zůstal do konce. 
Knihkupectví bylo stále na Národní tř. (dř. 
Ferdinandova) 20 v paláci Louvre.

Nakladatelství Unie se zprvu orientovalo 
převážně na učebnice a literaturu pro školy, 
i když beletrii neopomíjelo. Během prvních 20 
let sloužilo jen původní české tvorbě. Tento 
program byl převážně založen na sebraných 
spisech významných autorů: Spisy S. Podlip- 
ské (1901—05, 15 sv.), Spisy J. Zeyera 
(1902 — 07, 36 sv., některé až v 18 vyd.; laciné 
vyd. 1927 — 28, 29 sv.), Sebrané spisy M. A. Ši
máčka (1908—11, 20 sv.), Raisovy spisy 
(1909 — 32, 26 sv.; některé dosáhly i 15 vyd.), 
Spisy F. X. Saldy (1912—17, 5 sv.), Spisy R. 
Svobodové (1914—24, 21 sv.; některé dosáhly 
6 vyd.), Sebrané spisy J. Liera (1918 —22,10 sv., 
ed. V. Brtník), Dílo B. Vikové-Kunětické 
(1919 — 22, 7 sv.), Sebrané spisy J. Thomayera 
z oboru lehčí prózy (1919 — 25, 11 sv.), Dílo F. 
S. Procházky (1919 — 29, 14 sv.), Spisy A. Staš
ka (1920—24, 7 sv.), Spisy B. Kaminského 

(1921—22, 4 sv.), J. Vrba: Sebrané spisy 
(1939—49; sv. 58—75). Rozsáhlejší beletristic
ký program uskutečňovala Unie až po 1918, 
kdy začala vedle díla jednotlivých autorů vy
dávat také četné knižnice. Přitom výchovně 
vzdělávací program pro mládež neopustila 
a pokusila se i o jeho propracovanější pojetí 
vydáváním knížek ve slovenštině a v uzpůso
bených cizojazyčných originálech. Nejrozsá
hlejší beletristickou edicí byly Knihy Zvonu 
(1918—29, 59 sv., red. F. S. Procházka), které 
přinášely pouze původní práce. Vyšly zde 
např. knihy: I. Herrmann: Vánoční koledy 
(1918), A. Stašek: Přelud (1918), E. Vachek: 
Cestou do nebe (1921), V. Martínek: Než se 
kořeny uchytí... a jiné povídky (1923), J. Ha- 
vlasa: První hřích (1929), dále zde vydávali L. 
Baudyšová, J. Borecký, B. Brodský, M. Calma,
J. Císler, K. Elgart Sokol, M. Gebauerová, J. S. 
Guth Jarkovský, J. Hais Týnecký, P. M. Haško- 
vec, F. K. Hejda, F. Herman, J. R. Hradecký, 
M. Jahn, J. Jahoda, V. K. Jeřábek, A. Klášter
ský, L. Kolář, F. Krsek, K. Leger, J. Lier, K. 
Mašek, J. Můldner, F. S. Procházka, J. Rokyta, 
O. Scháfer, K. Scheinpflug, R. Schwarzová, J. 
Skalák, P. Sula, K. Šípek, J. Štolba, Felix Téver, 
E. Tréval—Viola, J. Vrba, K. de Wetter, A. Zá
branský, A. Ziegloserová. Profil žánrově, resp. 
druhově vyhraněný měly edice Veselé knihy 
(1925—29, 12 sv.: O. Auředníček, P. Fingal, F. 
Flos, J. S. Guth Jarkovský, O. Hanuš, J. Jahoda, 
S. Reiniš, F. a L. Štětkové, E. Tréval), Sbírka 
rozhlasových /zer(1945—46, 3 sv.: Z. Jirotka, J. 
Koerber, S. Lahodný) a Sborník svétové poezie 
(1937-45, č. 170-180, vyd. ČAVU), jehož tisk 
Unie převzala od J. Otty. Mezi beletrií a od
borným zaměřením oscilovaly zeměpisné 
knižnice redigované S. Nikolauem: Země a Zz- 
dé (1921—48, 131 sv.: R. Amundsen, Sven He- 
din, J. Jůrgensen, H. P. Šmolka aj.) a Cestou ne
cestou (1935—39,13 sv.). — Obsáhlý a mnoho
stranný ediční program byl v Unii určen mlá
deži. Vizitkou této mnohostrannosti byla pře
devším knižnice Nové obzory (1936—46, 52 sv., 
red. L. Hanuš), která sama vycházela paralelně 
v několika řadách (zábavná četba pro mládež, 
praktické příručky pro ml., zeměpisná četba 
pro ml., přírodovědná četba pro ml., zábavná 
četba pro dospívající ml., monografie pro do
spívající ml., cestopisy pro ml., dějepisná četba 
pro ml., „radostná“ četba pro ml., nauková čet
ba zeměpisná pro ml.). V ní mj. vyšly svazky:
K. Nový: Rybaříci na Modré zátoce (1936), A.
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Stašek: Dílo (1936), A. Sedlmayerová: Juk 
(1946), B. Václavek: Deset týdnů (1946), dále 
zde vydávali F. Bakule, J. Baum, F. Běhounek, 
V. Beneš, Z. Deyl, L. Durdíková, M. Fendrych, 
M. Horová, J. Hořejš, V. Jarušak, K. Jelínek, J. 
Kořínek, J. J. Kratochvíl, R. Máša, L. Mašino
vá, L. Merlínová, F. Merta, N. a K. T. Neuma
novi, R. Pelíšek, F. Poulíček, V. Šrámek, M. 
Štutíková, J. Týml a M. Kubišová, R. Weiner, 
V. Zelinka; A. N. Afanasjev, K. I. Čukovskij, 
M. Iljin, N. L. Zabilová; mimo jiné ilustrovali 
F. Bílek, K. Svolinský, Toyen. Beletristické za
měření měla dále Knihovna nejmenších čtená
řů (1931, 2 sv., red. J. Kubálek), Knihovnička 
Roje (1935—39, 44 sv.), kde např. vyšla Modrá 
lilie (1935) J. Kopty, M. Majerové Důlní inže
nýr a zlatá muška (1936) a dále autoři K. J. Er
ben, H. Dvořáková, K. Havlíček Borovský, J. 
Herben, V. Cháb, J. Kratochvíl, K. H. Mácha, 
K. Nový, R. Svobodová, F. Šrámek, K. Toman, 
Z. Winter; bratři Grimmové, J. London, A. S. 
Puškin, E. Thompson-Seton, edice Hořčičkovy 
vlastenecké čítanky rodinné (1919—21, 4 sv.) 
a knižnice obrázkových knížek Album strýčka 
Kastora (1939—41,4 sv., red. L. Hanuš), zatím
co „knižnice československé mládeže“ Boha- 
týrstvo (1921 —23, 7 sv., red. J. Hloušek) přiná
šela medailónky významných českých a slo
venských osobností (A. Dvořák, J. Hus, P. O. 
Hviezdoslav, J. A. Komenský, T. G. Masaryk, J. 
Neruda, B. Němcová) z pera M. Gebauerové, 
J. Hlouška, E. Rádla, F. V. Suka, K. Štecha, F. 
Tichého. Edice Žatva (1921, 3 sv., red. S. Klí
ma) byla pokusem vydávat drobné texty ve 
slovenštině: Slovníček mladého Slovenska, 
Z českej spisby humoristickej, Z českej spisby 
o Slovensku, do „knižnice slovenskej mládeže“ 
Jahody (1921-23, 12 sv., red. S. Klíma) byli 
svými povídkami a pohádkami zařazeni auto
ři: C. Gallay, S. Klíma, L. Mašinová, B. Něm
cová, E. Petrovská, R. Pokorný, F. Rajtr, L. 
Reuss, M. Braxatoris Sládkovičov, A. Sokol, T. 
Vansová (mezi svazky bylo několik adaptací 
děl H. Ch. Andersena a D. Defoe). Jiná skupina 
edic měla povzbudit potřebu znalosti řečí. 
V edici Z cizích literatur {Í920—22, 13 sv., red. 
F. Papírník) vycházely cizojazyčné texty v ori
ginále s poznámkami a slovníčky pro individu
ální studium: I. L. Caragiale, Ch. Dickens, V. M. 
Garšin, X. Šandor—Gjalski, V. Hugo, M. Jó- 
kai, K. Mikszáth, G. Keller, J. I. Kraszewski, P. 
Loti, Moliěre, E. Mörike, S. Pellico, W. Irving. 
Ve Francouzské četbé pro střední školy 
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(1935—38, 8 sv., red. J. Poch) vyšli H. de Bal- 
zac, A. Gide, V. Hugo, P. Loti, A. Maurois, X. 
de Maistre, G. Sandová. Obdobnou edici vydá
vala Unie i ve slovenštině (Francúzske čítanie 
pre středné školy, od 1936 Súvislé čítanie..., 
1935—38, 9 sv., red. J. Poch). V edici English 
and American Writers (Anglická četba pro 
střední školy, Anglické čítanie pre středné 
školy) vyšly dva svazky (1938 — 39), v maďar
štině vycházela řada Az én könyvtáram (tj. 
Moje knihovna, do 1938, 10 sv., red. P. P. Kiss 
a K. Vásarhelyi). Nejvýznamnější z edic toho
to typu byla knižnice Klasikové antičtí(1910— 
28, 37 sv.; sv. 36 a 37 též s tit. Klasikovia antic- 
ki), která shromažďovala výbory z děl řeckých 
a římských autorů v originále, vybavené boha
tým poznámkovým aparátem, ev. speciálními 
slovníčky; zde vyšli Aristotelés, G. J. Caesar, 
M. T. Cicero, G. Sallustius Crispus, Hérodotos, 
Homéros, Q. Horatius Flaccus, C. Nepos, P. 
Ovidius Naso, Platón, Plinius mladší, Plútar- 
chos, Sofoklés, P. C. Tacitus, Thúkydidés, P. 
Vergilius Maro, Výbor řecké lyriky, Xenofón, 
jejichž editory a překladateli byli: J. Brant, F. 
Dušánek, F. Groh, F. Heřmanský, F. Hoffmeis- 
tr, T. Hrubý, A. Kolář, A. Málek, J. Neudert, R. 
Neuhöfer, B. Ryba, Z. Řezníček, J. Říha, J. Se
dláček, R. Schenk, F. Stiebitz; slovenské muta
ce připravili V. Cvengroš a M. Lukáš. Knižnice 
sloužila školským účelům, některé její svazky 
byly však ve zvláštních vazbách nabízeny i šir
ší veřejnosti. Jinak vydávala Unie především 
učebnice (v češtině, slovenštině, němčině, ma
ďarštině a „podkarpatoruštině“), jazykové 
slovníky a učebnice cizích řečí a literaturu lé
kařskou, filozofickou {Knižnice filozofická), 
právnickou, pedagogickou, zeměpisnou, hos
podářskou, technologickou aj., knihy o přírodě 
a o výtvarném umění {Galerie, Obrazárna 
Zvonu, alba s díly významných umělců), repro
dukce obrazů, portréty, dopisnice. — Z literár
ních a kulturních periodik byl nejvýznamnější 
beletristický a literární časopis Zvon (od 11. 
roč., 1911—41, 30 roč., red. M. A. Šimáček, od 
1913 F. S. Procházka, od 1939 J. Borecký, který 
byl 1939—41 také vydavatelem), časopis pro 
slovanskou filologii Slavia (1922—39, 16 roč., 
vyd. O. Hujer a M. Můrko), Ruch filozofický 
(1928-30, 1939, roč. 7-9 a 12, red. F. Pelikán) 
a dětský časopis Roj (1932—41,10 roč., J. Spil
ka, L. Hanuš, J. Lebeda).
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KNIŽNICE. Beletristické: Klasikové antičtí (Klasi- 
kovia antickí, 1910—28); Knihy Zvonu (1918—29); 
Hořčičkovy vlastenecké čítanky rodinné (1919—21); 
Z cizích literatur (1920—22); Žatva (1921); Boha- 
týrstvo (1921 —23); Jahody (1921 —23); Veselé knihy 
(1925 — 29); Knihovna nejmenších čtenářů (1931); 
Francouzská četba pro střední školy (1935—38); 
Francúzske čítanie pre středné školy (Súvislé čítanie 
francúzske pre středné školy, 1935 — 38); Knihovnič
ka Roje (1935—39); Nové obzory (1936—46); Sbor
ník světové poezie (1937—45); Az én könyvtáram 
(do 1938); English and American Writers 
(1938 — 39); Album strýčka Kastora (1939—41); 
Sbírka rozhlasových her (1945—46). — Ostatní: 
Cestou necestou; Časové brožury; Galerie; Hodrovy 
trojjazyčné kapesní slovníky; Knihovna o součas
ném Rusku; Knihovna výtvarné výchovy; Knižnice 
filozofická; Letecká knihovna; Obrazárna Zvonu; 
Příručky všeobecného vzdělání pro četnictvo; Sbír
ka slovníků jazyků slovanských; Technické příruč
ky; Věda všem; Zem a íudia; Země a lidé. ■ SOU
BORNÁ VYDÁNÍ: B. Kaminský; J. Lier; S. Podlip- 
ská; F. S. Procházka; K. V. Rais; A. Stašek; R. Svo
bodová; F. X. Šalda; M. A. Šimáček; J. Thomayer; B. 
Viková—Kunětická; J. Vrba; J. Zeyer. I PERIODI
KA. Literární a kulturní: Zvon (1911—41); Archi
tektonický obzor (1915 — 21); Slavia (1922—39); 
Ruch filozofický (1928 — 30, 1939); Roj (1932—41); 
Výtvarná výchova (1935—44). — Ostatní: Česká 
(Československá) dermatologie; Kolem nás; Po prá
ci; Širým světem; Vzhůru na stráž. ■ Z OSTATNÍ 
PRODUKCE: F. J. Lehner: Dějiny umění národa 
českého (3 sv., 1903—07); J. Gebauer: Slovník staro
český (2 sv., 1903 — 16); (ed. F. S. Procházka:) Česká 
lyra (1910) + Česká epika (1918); G. Pallas: Popu
lární dějiny literatury české (1919); J. Š. Kubín: Kni
ha pohádek (1924); G. Pallas, V. Zelinka: Obrazové 
dějiny literatury české (2 sv., 1926); V. Vojtěch, V. 
Flajšhans: Rukopisy královédvorský a zelenohor
ský. Dokumentární fotografie (1930); B. Frída: Mla
dá léta J. Vrchlického (1931); A. M. Tůma—Patry: 
Báje o Rybrcoulovi ve svém historickém vývoji a ve 
světle pravdy (1931); K. Plicka: Praha ve fotografii 
(1940). ■

BIBLIOGRAFIE: Seznam děl naklad. Čes. graf, 
společnosti Unie v Praze (1902, 1903—04); Seznam 
knih, uměleckých děl a obrazů vydaných nákladem 
Čes. graf. akc. společnosti Unie v Praze (1917); Jubi
lejní seznam knih, uměleckých děl, obrazů, učebnic, 
dopisnic, vydaných nákladem Čes. graf. Unie, a. s., 
v Praze (1920); Seznam knih, uměleckých děl 
a obrazů vydaných nákladem Čes. graf. Unie, a. s., 
v Praze (1923); Seznam knih, uměleckých děl, spisů 
právnických a lékařských, časopisů, obrazů, map, 
dopisnic vydaných nákladem Čes. graf. Unie, a. s., 
v Praze (1926,1928,1929); Seznam knih. Česká graf. 
Unie v Praze (1934); Seznam zábavných i poučných 
knih a obrazů pro dospělé i pro mládež z nakl. Čs. 

graf. Unie, a. s., v Praze II, Svobodova 1 (1936,1938); 
Seznam školních knih, pomůcek, obrazů a odborné 
literatury — Čs. graf. Unie, a. s., Praha—Prešov 
(1938); Dejte mládeži... knihovnu Nové obzory,... 
Cs. graf. Unie, a. s., v Praze (b. d., do 1938); Spisy J. 
Zeyera v prosinci 1940 — Čes. graf. Unie, a. s., v Pra
ze (1940); Čes. graf. Unie (prospekt, 1941); Dobrý 
tisk — dobrá kniha. Vánoce 1947 s knihou Unie 
(1947) ■ LITERATURA: Výroční zpráva Čes. graf, 
akc. společnosti Unie, spojené závody tiskařské 
a vydavatelské v Praze, za rok 1909—1910 (1910); 
Dvacet let činnosti Čes. graf. Unie, a. s., v Praze. 
1900-1920(1920).

oh

Česká kultura

1912-1914

Časopis pro umění a vědeckou kritiku.

Podtitul: 1913/14 (roč. 2) Kritický list umělecký a vě
decký. — Redaktor: 1912/13 (roč. 1) Z. Nejedlý, R. 
Svobodová, F. X. Šalda; 1913/14 (roč. 2) Z. Nejedlý, 
F. X. Šalda. - Vydavatel: 1912/13 (roč. 1) F. Řivnáč; 
1913/14 (roč. 2) F. X, Šalda, Praha. — Periodicita: 
čtrnáctideník, 1912/13 (roč. 1) 24 čísel (od října do 
září); 1913/14 (roč. 2) 19 čísel (od října do července).

ČK byla koncipována jako pokračování listu 
Novina. Také tento čtrnáctideník se věnoval 
otázkám soudobé duchovní kultury, zejména 
literatuře, v naprosté nezávislosti na umělec
kých skupinách, politických stranách a nakla
datelských zájmech. Základní směřování listu 
určil F. X. Šalda. Nešlo o postižení jednotli
vostí, ale o nalezení „jednotícího názoru“, kte
rý by v roztříštěné, chaotické době postihl zá
kladní duchovní proudy.

V opozici proti popisnému realismu a natu
ralismu akcentovala CK v literatuře „tvořivou 
syntézu“. Záhy se však projevila dvojí tenden
ce: snaha o celistvé, neatomizované pojetí ve
dla buď k teistickému krédu (F. X. Šalda), nebo 
k vědeckému syntetickému pohledu na aktuál
ní problematiku vědy a umění (Z. Nejedlý). 
S Šaldovou orientací úzce souvisejí původní 
i přeložené studie o náboženské problematice 
(A. Fuchs, P. Claudel, D. S. Merežkovskij, A. 
Suarěs aj.). Nejedlý napsal pro ČK několik zá-
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sadních studií, např. o krizi empirické estetiky, 
o smyslu českých dějin, o Nietzschovi, o wag- 
nerismu T. Novákové. Ve sporu Smetana — 
Dvořák se ČK stala listem smetanovců (Z. Ne
jedlý, V. Helfert). Poezii, prózu a drama tiskli 
v ČK B. Benešová, R. Bojko, J. Brauner (= J. 
Bartoš), S. Cyliak, J. Hora, O. Klein, K. Pittich, 
F. Skácelík, F. X. Svoboda, R. Svobodová, A. 
Sova, F. Táborský (pseud. Ignotus), Ant. Vese
lý, Z. Záhoř; z cizích autorů byli uvedeni A. S. 
Puškin, E. Verhaeren, I. Vojnovic aj. Velká po
zornost byla v prvním ročníku věnována di
vadlu (ref. B. Benešová, V. Novák a R. Svobo
dová), poezii a próze (ref. F. X. Salda, O. Ši
mek, Ant. Veselý), literární historii pojednáva
jící o domácích i cizích autorech (Z. Záhoř 
o O. Březinovi, F. Chudoba o J. Keatsovi, F. X. 
Salda o K. H. Máchovi, studie K. Hikla o kos
mopolitismu), výtvarnictví (B. Kubišta) a hud
bě. Salda zde vedl polemiky s J. Herbenem, F. 
V. Krejčím aj. — Druhý ročník přestal tisk
nout beletrii a soustředil se ke kritickým studi
ím, jež měly výrazně demonstrovat „obrodné 
snahy v českém umění literárním, hudebním 
a výtvarném, i v české vědě“. Drobnější formy 
(recenze a poznámky psali J. Bartoš, A. Fuchs, 
K. B. Jirák, V. Helfert, R. Malý, V. Novák, Z. 
Nejedlý, F. Peroutka, R. Svobodová, F. X. Sal
da, O. Simek) ustupují do pozadí a hlavní po
zornost je věnována rozsáhlým studiím, je
jichž předmětem je nejen literatura, ale také 
estetika, kulturní historie, hudba, teorie i praxe 
výtvarného umění, filozofie aj. (Z. Nejedlý 
o kulturní politice F. L. Riegra, F. X. Salda 
o G. Flaubertovi, R. Malý o soudobé filozofii, 
B. Kubišta o duchovní podstatě moderní doby, 
J. Bartoš o estetice M. Tyrše, R. Weiner o fran
couzském umění v rubrice Dopisy z Paříže aj.). 
ČK byla polemicky zaměřena proti mladé ge
neraci (K. Čapkovi aj.), zejména proti jejímu 
civilistickému programu, jak o tom svědčí 
články A. Sovy o Almanachu na rok 1914, F. 
X. Saldy a Z. Nejedlého. S těmito polemikami 
souvisejí i Saldo vy kontroverze s A. Novákem 
o hodnocení generace let devadesátých.

zt

Česká moderna

1895

Volné seskupení mladých spisovatelů a politických 
žurnalistů v 90. letech 19. století.

ČM vznikla 1895 jako výsledek kritických bo
jů mladých autorů s konzervativní kritikou ko
lem Osvěty, s mladočeským a klerikálním žur
nalismem a v poslední fázi i s některými před
staviteli starší literatury, zejména s J. Vrchlic
kým. Tyto spory vyvolalo především Macha- 
rovo kriticky zaujaté hodnocení díla V. Hálka 
a vyzdvižení J. Nerudy v Naší době 1894. 
Hlavně Vrchlického vystoupení na obranu 
Hálka a za uplatnění tolerantnějších postupů 
v literární kritice (Hlas národa 4. 11.) vedlo 
k rychlému sbližování umělecky různorodě 
orientovaných mladých spisovatelů a k nefor
málnímu ustavení České moderny (která si 
svůj název zvolila podle pejorativního ozna
čení svých snah J. Vrchlickým).

Ač oslabována vnitřními rozpory, vyvíjela 
ČM zprvu všestrannou aktivitu. V průběhu 
1895 připravovala vlastní almanach nazvaný 
Sborník České moderny, jehož redaktory měli 
být J. S. Machar, F. V. Krejčí a V. Mrštík, po
mýšlela na pravidelné schůzky a později i spo
lek nebo klub a v říjnu 1895 otiskla i vlastní 
manifest. Vyšel v Rozhledech, orgánu pokro
kového hnutí, který se v té době stal nejvý
znamnějším mluvčím kulturněpolitických snah 
mladé generace. Manifest podepsali představi
telé Rozhledů J. Pelcl, F. Soukup a J. Třebický, 
kritici Rozhledů F. V. Krejčí a F. X. Salda, rea
lismu blízcí žurnalisté V. Choc a K. Koerner 
a spisovatelé O. Březina, J. S. Machar, V. Mrš
tík a J. K. Šlejhar. Autorem manifestu byl J. S. 
Machar, jehož text byl na schůzce Rozhledů 
doplněn v některých bodech F. X. Šaldou. 
V pozadí manifestu stálo úsilí stmelit co nejšir
ší uměleckou frontu mladých a zároveň poli
ticky sblížit levé křídlo pokrokového hnutí, 
jak ho představovaly Rozhledy, s realisty. Ma
nifest shrnuje stanovisko mladých k soudo
bým literárním i politickým poměrům. V lite
rární části se přihlašuje k dosud vybojovaným 
zápasům s reprezentanty starších směrů, vy
zdvihuje právo kritiky na své přesvědčení a na 
volnost slova. Považuje kritiku za samostatný 
literární druh, rovnocenný všem ostatním. Vy
tyčuje jako podmínku tvorby vnitřní pravdi-
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vost umělce a ve vyjádření jeho individuality 
spatřuje účinný prostředek proti eklekticismu 
a starým vyžilým formám i proti nivelizující 
a uniformující módě rozmanitých efemérních 
ismů. V politické části přináší manifest kritiku 
politické praxe mladočešství a proti ní i zde 
zdůrazňuje individuálnost. V národnostní 
otázce klade proti nacionalismu program do
rozumění s německými krajany, staví se za 
dělníky internacionalisty a proti jejich vylučo
vání z národa a konečně proklamuje požada
vek všeobecného hlasovacího práva, v němž 
vidí především předpoklad pro radikální poli
tické změny, které by přinesly blahobyt všem 
vrstvám, ochranu pracujících před útiskem 
mocných, účast žen na kulturním a sociálním 
životě i přerod vojensky a církevnicky pojíma
ných politických stran. — Manifest vyvolal 
převážně pozitivní ohlas mezi mladou genera
cí. Proti němu se vyslovil jen Nový život, časo
pis Katolické moderny, a A. Procházka v Mo
derní revui (a ten však ani ne tak pro jeho 
principy, jako především proto, že považoval 
takováto manifestační vystoupení za zbytečná 
a neužitečná). Odsouzení se pak manifestu do
stalo v mladočeských a konzervativních orgá
nech. Publikování manifestu bylo však posled
ním činem ČM. Záhy v ní znovu vyvřely roz
pory mezi pokrokářskou a realistickou slož
kou a pak i mezi spisovateli a Rozhledy. Im
puls k tomu dal fejeton v Rozhledech (Kroni
ka), v němž J. Třebický odvolal boje mladých, 
označil je za rozeštvávání českého veřejného 
života a žádal větší osobní shovívavost. Proti 
tomuto vystoupení, jež znamenalo vlastně ka
pitulaci před mladočechy, se ještě ozvali v Za
slánu v Čase Machar, Salda, Sova a Mrštík, 
Sova pak ještě zvlášť v Nivě a individuálně ta
ké Choc a Koerner, ale ani to již nezabránilo 
rozpadu ČM. I když ČM trvala jen velice krát
kou dobu, její význam přesáhl hranice běž
ných, třeba i dlouhodobějších literárních se
skupení: její aktivita vedla k rozchodu pokro
kové části mladé generace s měšťáckou spo
lečností, k vymanění literatury z omezujících 
a reglementujících pout mladočeského žurna
lismu a konzervativní kritiky a uvedla literární 
tvorbu na nové cesty, které otevřely prostor 
jejímu všestrannému rozvoji ve 20. století.

LITERATURA: J. Máchal in Boje o nové směry 
v české literatuře 1880—1900 (1926); K. Dvořák: Po

známky vydavatelovy, in F. X. Šalda: KP 3 (1950); Z. 
Pešat in J. S. Machar básník (1959); L. Hlaváček: Za
kladatelé českého moderního umění a jejich výtvar
né myšlení, Estetika 1975.

Česká pokladnice viz Českomoravská 
pokladnice

Česká revue (1)

1889

Vídeňská sociální a literární revue propagující rea
listické tendence v umění a politickém životě.

Redaktor a vydavatel: V. Kučera, Vídeň. — Periodi
cita: měsíčník, od ledna do července 1889 vyšlo 7 čí
sel. Časopis zanikl pro nedostatek čtenářů.

Základní zaměření časopisu, který byl po 
Osvětě prvním českým pokusem o politicko-li- 
terární revui, určovaly příspěvky H. G. 
Schauera a V. Mrštíka, propagátorů realistic
kého umění a informátorů o problémech 
evropského umění a politiky. Schauer vedle 
úvah literárních (např. studie O vzdělání spiso
vatelů, zvláště našich) publikoval v ČR filozo
fické úvahy (O pesimismu) a práce se sociální 
a hospodářskou problematikou. Mrštík otiskl 
studii Hrabě Lev Tolstoj jako myslitel a svoje 
první drama Paní Urbanová. Hlediska obou 
autorů určovala i výběr překladů (V. V. Vereš- 
čagin o realismu v umění, E. Hartmann 
o evropské politice aj.). Beletrie byla publiko
vána jen sporadicky (V. Hladík, O. Mokrý, 
ukázka z poezie A. Heyduka). V politických 
článcích převládal nad denními problémy shr
nující pohled a snaha o sociologické zobecně
ní (J. Sokol aj.).

zt
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1897-1903

Politická a kulturní revue Národní strany svobodo
myslné.

Redaktor: 1897-1900 (roč. 1-1. pololetí roč. 3) P. 
Podlipský; 1900—01 (2. pololetí roč. 3—roč. 4) V. 
Škarda; 1901/02 (roč. 5) E. Frída (J. Vrchlický) a B. 
Raýman; 1902/03 (roč. 6) K. Viškovský. — Vydava
tel: E. Beaufort, Praha. — Periodicita: 1897 — 1901 
(roč. 1—4) vždy od října do září 12 čísel; 1901—03 
(roč. 5—6) vždy od října do července 10 čísel. Časo
pis nahradila Nová česká revue (1904—05) a Česká 
revue (1907—30).

Časopis vydávala Národní strana svobodomy
slná, zvaná mladočeská. Liberalistické krédo 
se projevilo zejména ve studiích a článcích 
o politické taktice a strategii, o sociální otázce, 
o evropské problematice aj. (stati J. Kaizla, K. 
Kramáře, J. Penížka aj.). Pozornost byla věno
vána také problémům sociologickým, vědě 
o státu a právu, školství, přírodním vědám aj.

S otázkami literatury, výtvarného, hudební
ho umění a divadla se vyrovnával široký 
okruh autorů z velmi rozdílných stanovisek, 
jimž redakce poskytovala názorovou volnost 
(J. Arbes, J. Bartoš, R. Bazarov, F. Brábek, J. 
Hilbert, V. Hladík, M. Jiránek, M. Marten, A. 
Novák, E. Novák, F. Sekanina, F. Skácelík, F. 
X. Salda, O. Theer, J. Vrchlický). Umělecká 
kritika kolísala mezi studiemi usilujícími 
o hlubší pojetí předmětu a mezi recenzemi no
vinového charakteru. Studie byly věnovány 
české i cizí tvorbě (E. Albert, F. L. Čelakovský, 
K Havlíček, V. K. Klicpera, F. Palacký, J. K. 
Šlejhar, J. Zeyer, V. M. Garšin, K. Hamsun, R. 
Kipling aj.). V rubrikách divadelních, výtvar
ných, hudebních a literárních kritik se vystří
dala řada autorů: J. Adámek, K. M. Čapek 
Chod, K. Hoffmeister, E. Chvála, J. Kamper, J. 
Karásek, K. Knittl, K. B. Mádl, A. Pražák, O. 
Ritter a A. Sova. Časopis si soustavně všímal 
ruské literatury, o níž přinášel zásadní studie 
i aktuální informace (např. práce J. Máchala 
o ruském románu novodobém, stati V. Dresle- 
ra, J. Karáska, K. Kolmana, B. Prusíka aj.). 
První tři ročníky otiskovaly také poezii a pró
zu domácí (F. Herites, V. Hladík, K. Kaminský, 
A. Klášterský, J. Merhaut, A. E. Mužík, J. K. 
Šlejhar, J. Vrchlický) i přeloženou (A. P. Če
chov, H. Ibsen, G. de Maupassant).

zt

Česká revue

Česká revue (3)

1907-1930

Politická a kulturní revue českého liberalismu.

Podtitul: 1907—17 (roč. 1-10) Měsíčník Národní 
strany svobodomyslné; 1917—30 (roč. 11—22) Mě
síčník věnovaný veřejným otázkám. — Redaktoři: 
1907-18 (roč. 1 -11) K Hoch, K. Krofta, B. Němec,
J. Thon, pak i ]. Folprecht (roč. 12) a A. Hartl (roč. 
13); 1921—30 (roč. 14—22) J. Kapras s redakčním 
sborem. - Vydavatel: 1907-17 (roč. 1-10) Z. V. 
Tobolka; 1917-19 (roč. 11-12) K. Krofta; 1919/20 
(roč. 13) K Krofta a B. Němec; 1921 (roč. 14) J. 
Thon; 1922—30 (roč. 15—22) Družstvo Česká revue, 
Praha. - Periodicita: 1907/08-1918/19 (roč. 1 — 12) 
měsíčník, od října do září 12 čísel; 1919/20 (roč. 13) 
měsíčník, od října do listopadu 12 čísel; 1921—23 
(roč. 14—16) od ledna do prosince 10 čísel; 
1924-1929/30 (roč. 17-22) dvouměsíčník o 6 čís
lech v různých časových intervalech. Časopis zanikl 
pro malý zájem čtenářů.

Časopis navazoval na stejnojmennou revui 
(1897 — 1903) a Novou českou revui 
(1904—05). Mladočeská strana ČR tentokráte 
lépe finančně zabezpečila a také osoba vyda
vatele, historika Z. V. Tobolky, zaručovala od
borné seriózní vedení se značnou pravomocí 
ve výběru spolupracovníků. Politická část ČR 
přinášela koncepční projevy českého liberalis
mu, v části kulturní se uplatňovali příslušníci 
mladšího pokolení. V roč. 4 a dalších byly spo
radicky otiskovány i beletristické příspěvky 
(K. M. Čapek Chod, O. Theer aj.). Hlavní místo 
bylo věnováno politickým, ideologickým, po
pulárně vědeckým a obecně kulturním statím, 
které byly provázeny pravidelnými „hlídkami“ 
o politice, ženské otázce, středostavovských 
problémech, technice, školství apod.

Významné postavení zaujímala v ČR lite
rární historie a kritika. Charakter časopisu 
umožňoval publikování rozsáhlých studií 
opřených o pramenné studium (práce O. Thee- 
ra o J. Nerudovi a S. Čechovi, J. Vlčka o K. B. 
Štorchovi, A. Nováka o J. Nerudovi výtvar
ném kritikovi aj.). Také statím o literaturách 
slovanských bylo věnováno v rámci celkové 
orientace dosti místa (práce J. Folprechta, V. 
A. Franceva, J. Máchala, F. Táborského aj.). 
Drobnější články a referáty o literatuře, divad
le, výtvarném a hudebním umění publikovali
K. V. Adámek, J. Borecký, K. Čapek, K. M. Ča
pek Chod, V. Dresler, J. Folprecht, F. Frýdec- 
ký, J. Jeremiáš, Š. Jež, E. Konrád, Z. Nejedlý, J.
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Pešek, B. Prusík, K. Toman, A. Veselý, L Vy- 
cpálek aj. Stálými divadelními referenty byli 
O. Theer a O. Fischer, který sem přispěl i ně
kolika zásadními teoretickými studiemi. Z vý
znamnějších aptorů statí politických, sociolo
gických a historických je třeba připomenout 
jména K. Adámek, E. Beneš, J. Fischer, J. Hole
ček, E. Chalupný, K. Kramář, K. Krofta, J. Pe- 
nížek, R. Procházka, Z. V. Tobolka, H. Traub, 
J. Váňa. Od roč. 3 tiskla ČR fejetony K Judy. 
— Koncem první světové války se CR odlou
čila od mladočeské strany, ale zůstala nadále 
v politické části listem konzervativním, i když 
se otázkami denní politické praxe většinou ne
zabývala. Uplatňují se v ní stati odborně za
měřené, jak o tom svědčí i jména autorů (V. 
Červinka, J. Dostál, K. Hoch, F. Novotný, E. 
Svoboda aj.), příspěvky o umění se obracejí 
převážně k literární historii (A. Pražák, K. 
Svoboda, A. Vyskočil aj.).

zt

Česká společnost nauk viz Královská 
česká společnost nauk

Česká Thalia (1)

1867-1871

První český časopis zabývající se profesionálním 
i ochotnickým divadlem.

Podtitul: 1867 (roč. 1) List věnovaný dramatickému 
umění a společenské zábavě vůbec; 1868—71 (roč. 
2—5) List věnovaný divadlu, hudbě a společenské 
zábavě vůbec. — Redaktor: J. M. Boleslavský. — 
Vydavatel: J. M. Boleslavský, Praha, přičemž od č. 
14 1868 (roč. 2) označena ČT jako orgán Divadelní 
jednoty. Ke zdůraznění tohoto svazku se v záhlaví 
ČT objevují jména stálých spolupracovníků, převáž
ně členů výboru Divadelní jednoty: J. Baráka, V. 

Hálka, J. Nerudy, K Sabiny, J. J. Stankovského a V. 
Vlčka. V č. 15 k nim dále přibyli V. Guth a G. Pfle- 
ger. Počínaje roč. 3 (1869) jména spolupracovníků 
už nejsou uváděna. — Periodicita: 2 x měsíčně, od 
ledna do prosince 24 čísel. Ukončeným 5. roč. (1871) 
ČT přestala vycházet. O 3 měsíce později na ni na
vázal čas. Besedník - Příloha: Od č. 14 1868 (roč. 2) 
do konce roku původní divadelní hry, 1870 (roč. 4) 
České besedy.

ČT přinášela nenáročné divadelní hry, vhodné 
hlavně pro ochotnická divadla, i drobnější ú- 
tvary (žertovné výstupy a deklamace), dále 
obecné články k problémům soudobého diva
delního dění i konkrétní kritiky původních čes
kých novinek, rozbory úrovně překladů i re
pertoáru divadel, portréty českých i světových 
dramatiků a herců, pojednání o činnosti i his
torii jednotlivých ochotnických divadel (i ze 
Slovenska). Vedle toho pravidelně sledovala 
činohru i operu Královského zemského české
ho divadla, později i pražská divadla v aré
nách a od 2. roč. (1868) podávala také zajíma
vosti, často anekdotického rázu, ze života vý
znamných dramatiků, herců a hudebníků. Od 
4. roč. (1870) začala také otiskovat zprávy 
o zahraničních divadlech. Když se ČT stala or
gánem Divadelní jednoty, vrcholné instituce 
českých ochotnických divadelních spolků (za
ložena 17. 5. 1868), vyšlo ve 14. č. 2. roč. pro
gramové prohlášení zavazující se všímat si 
„všech znamenitých plodů na poli dramatické
ho písemnictví, nechť se vyskytnou u kterého
koliv národa, zvláště v bratrských literaturách 
slovanských“, přičemž „předním zřetelem pak 
zůstane vždy původní dramatická poezie čes
ká, kterouž podporovat! jest předním záko
nem jednoty“ Dále chce časopis sledovat he
recké výkony hlavně na zemském divadle, aby 
se staly podnětem a poučením pro přátele di
vadla na venkově. Konečně hodlá Divadelní 
jednota vydávat dobrá dramatická díla samo
statně, a proto vyhrazuje pro ně přílohu časo
pisu. Kromě opatření s divadelními hrami ne
znamenalo prohlášení výraznější změnu ani ve 
skladbě, ani v zaměření časopisu. Od 3. roč. 
(1869) se pak znovu vracejí původní i překlá
dané divadelní hry, zato však počínaje 4. roč. 
(1870) takřka zcela mizí články a kritiky a ČT 
se omezuje na dramatické práce a na ryze in
formativní stránku. Tehdy také prudce pokle
sla její úroveň.

Podstatnou složku obsahu ČT tvořily dra
matické texty. Původní práce nebo překlady
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zde tiskli J. Horina, J. Josefovič (— J. Důrich),
J. Junghans, E. Just, G. Miškovský ( = G. Bam- 
bas), V. F. Sedlecký, J. J. Stankovský, A. C. Tá
borský, E. Valečka, v příloze pak E. Aschen- 
brenner, J. Mikuláš Boleslavský, E. Pešková, J.
K. Tyl (posmrtně), H. Vinařovský a pak znovu 
v časopise K. Bárta, T. Cimerhanzl, V. Haus- 
mann, R. Heidlbergová, J. V. Hrabal, F. J. Jan- 
ke, F. Jaroš, A. Kalenda, V. J. Kavka, J. V. Kej- 
zlar, F. Levý, J. Svoboda, Š. Táborský, J. Z. Ve
selý, B. Vrzal, R. Vunš, E. Wendling. Příleži
tostné verše, deklamace a veršované proslovy 
tu uveřejnili E. Aschenbrenner, F. Hamza, J. 
Josefovič, J. R. Nejedlý, J. J. Stankovský, V. 
Šolc, B. Třemšínský (= G. Bach). Vedle autorů 
informativních statí o činnosti ochotnických 
divadel úvahami o divadle sem přispěli, pokud 
jsou jmenovitě uváděni, V. L. Čermák, F. Ho
rák, J. O. Horná, J. Kolínský, F. Lipkovský, G. 
Miškovský, J. Neruda, J. J. Pihert, F. P. Trudný, 
J. L. Turnovský, Č. Vinař. Portréty českých 
i světových dramatiků a herců tu ponejvíce 
psal J. J. Stankovský.

zp

Česká Thalia (2)

1887-1892

Časopis sloužící rozvoji českého divadelnictví uvá
děním původních a přeložených her a sledováním 
divadelního dění na českých i evropských jevištích.

Podtitul: 1887—89 (roč. 1—3) Divadelní a zábavné 
listy; 1890—92 (roč. 4—6) Listy pro dramatickou li
teraturu a umění. — Redaktor: J. Ladecký. — Maji
tel:]. Ladecký, Praha, přičemž 1887-88 (roč. 1-2) 
označena ČT jako orgán Ústřední matice divadelní 
a od 5. č. 1. roč. do konce 2. roč. (1887—88) též jako 
orgán Ústřední jednoty českého herectva; 1889 (roč. 
3) orgán Ústřední matice divadelních ochotníků. — 
Periodicita: 1887—88 (roč. 1—2) 2x měsíčně, od 
ledna do prosince 24 čísel; 1889—92 (roč. 3—6) 3x 
měsíčně, od ledna do prosince 36 čísel. Místo 36. č. 
posledního ročníku, které bylo cenzurou zabaveno, 
vyšel Dodatek k 6. roč., jenž obsahoval také prohlá
šení o zastavení časopisu. Jako důvody redakce uvá
dí únavu z marného a na nepochopení narážejícího 

úsilí sloužit českému divadlu, dále nedostatek dob
rých materiálů a kvalitních spolupracovníků a ko
nečně také špatnou platební morálku čtenářů. — 
Příloha: Od 5. č. 1887 do 1888 (roč. 1-2) Věstník 
Ústřední jednoty českého herectva.

Na rozdíl od své předchůdkyně z 60. let 
a v souladu s vývojem českého divadelnictví, 
které mělo již několik stálých scén, se ČT za
měřovala především na problémy první české 
scény a na profesionální divadla v Praze, Brně 
a v Plzni. Rozvoji českého divadla se snažila 
přispět původními i přeloženými hrami, studie
mi o českém i světovém divadelnictví, kritikou 
dramat a jejich provedení na českých scénách 
a konečně i obsáhlými informacemi o evrop
ském divadle. Ve své fejetonní části tiskla též 
verše a povídky mladých českých autorů, tato 
složka však v časopise postupně slábla: od 3. 
roč. verše zmizely a prózu v posledních roční
cích reprezentoval téměř jen román J. Ladec- 
kého Zlatá křídla, otiskovaný na pokračování. 
Časopis nezanedbával ani ochotnická divadla, 
k jejichž problémům přinášel články a přetis
koval zprávy o činnosti. Podobně publikoval 
také informace o českých cestujících společ
nostech.

ČT vstoupila do divadelního dění s velkými 
ambicemi. K starším osobnostem (J. Arbes, J. 
Vrchlický) dokázal její redaktor připojit začí
nající autory, pozdější představitele generace 
90. let, v jejichž výběru prokázal citlivou ruku 
(J. S. Machar, J. Merhaut, V. Mrštík, H. G. 
Schauer, A. Sova, F. X. Salda aj.). ČT se pro
gramově nehlásila k určitému vyhraněnému 
směru (osobou J. Vrchlického i otištěním 
Zeyerovy hry Šárka dala místo romantizujícím 
tendencím, v posledním ročníku — Maeterlin- 
ckovou hrou Sedm princezen v překladu A. 
Procházky — i projevům symbolismu), přece 
však významným způsobem zasáhla do sou
dobých sporů o umělecký realismus. Zejména 
obsáhlou zstudií V. Mrštíka O realismu v dra
matickém umění, úvahami E. Zoly a V. I. Ně- 
miroviče Dančenka, soustavnými informacemi 
o ruském realistickém dramatu, překladem hry
L. N. Tolstého V tmách (Vláda tmy, přel. V. 
Mrštík) a dramatu A. Strindberga Slečna Julie 
(přel. A. Lucek) se postavila na stranu nových 
tendencí; také soustavná kritická činnost ČT 
směřovala k prosazování životně pravdivých 
dramat. V posledních ročnících toto zaměření 
nebylo už tak výrazné, úvahová a kritická
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Česká Thaliasložka ČT však stále usilovala o povznesení české dramatické tvorby v konfrontaci s evropským divadlem, a tö i ostrou kritikou dramaturgie v pražském Národním divadle. Z původní české dramatické tvorby v ČT postupně vyšly hry: J. Ladecký: Pan regent; J. Zeyer: Šárka; V. Stech: Maloměstské tradice; F. X. Svoboda: Márinka Válková; J. Krušina ze Švamberka: Miss Fanchetta; J. V. Krejča: Fany; X. Menhard Litoměřický: Vlastenecké povinnosti. Vedle kmenového autora J. Arbesa sem studiemi a články o divadle přispěli: K. Bulíř, J. V. Frič, V. Hes, J. Krušina ze Švamberka, J. Kubín, J. Ladecký, Mírohorský (= E. S. Friedberg), V. Mrštík, F. X. Svoboda, J. Šmaha, K. Štěpánek, K Teige, J. L. Turnovský, J. Víto- vec, J. Vrchlický, Č. Zíbrt (studie o staročeském kroji). Ochotnickým divadlem se ponejvíce zabývali F. J. Kuber a A. K. Nový. Kritické referáty o činohře pražského ND v ČT po celou dobu psal J. Ladecký, o opeře K. Teige a v posledních dvou ročnících i šifra -q- (= J. Borecký), o brněnské činohře v 1. roč. referoval J. Merhaut, v dalších F. Dlouhý a nakonec F. Roháček, o opeře po celou dobu K. Sázav- ský. O představeních Městského divadla v Plzni psal v 1. roč. A. Spal, pak až do 1892 J. Schiebl, o letním divadle na Smíchově v 1. roč. V. Mrštík, v 2. a 3. ročníku F. Vrána, poté J. Ladecký (šifra J. Lý) a K Bulíř, v posledním ročníku i J. Vodák (jv). Letní divadlo na Vinohradech posuzoval v 1. roč. R. Kutina, ve 2. a 3. roč. B. Štechovský a pak až do konce K. Štěpánek. Rubriku Rozhledy v cizích divadlech postupně zaplňovali J. Vrchlický, G. Dörfl, F. Chalupa, V. Mrštík, V. Laufka, J. Ladecký, J. Žeranovský, M. V. Navrátil, J. Z. Raušar, H. G. Schauer (šifra -er), F. Vrána, K. Štěpánek, H. Kosterka, K Bulíř, H. Koza-Ulrich. Ve feje- tonní rubrice publikovali verše: O. Auřední- ček, E. z Čeňkova, V. Černý, J. V. Frič, I. Geor- gov (= A. Sova), A. Heyduk, L. Janovský, P. Jasmín (= A. Klášterský), B. Kaminský, A. Klose, J. S. Machar, E. Miřiovský (veršovaný proslov), A. E. Mužík, J. Světlý, F. X. Svoboda, F. X. Salda, A. Škampa; povídky: J. Arbes, I. Georgov, V. Hladík, B. Kaminský, A. Klášterský, J. Kordíková, R. J. Kronbauer, J. Krušina ze Švamberka, R. Kutina, J. Ladecký, J. S. Machar, A. E. Mužík, J. Prokopec, F. X. Svoboda, F. X. Salda, J. Vévoda. zp

Česká Theléma viz Jihočeská Theléma

Česká včela (1)1834-1849, 1850
List s beletristickým, naučným, kritickým i informa
tivním obsahem, přední literární časopis národního 
obrození; v počátcích jedno z center preromantické 
literární aktivity, od poloviny 40. let tribuna politic
ky akcentované kulturní publicistiky.

Titul: 1834-47 Česká včela; 1848-49 a 1850 Včela. 
— Podtitul: 1846 Časopis věnovaný literatuře, umě
ním a zábavě; 1. 7. (č. 53) 1848-30. 3. (č. 26) 1849 
Časopis pro vzájemné vzdělání i pro slušnou zába
vu; 1850 Listy pro pospolitý život, vzdělání a zába
vu. - Redaktor: 1834-15.12. (č. 50) 1835 F. L Čela- 
kovský; 22. 12. a 29. 12. (č. 51, 52) 1835 tiráž bez 
udání red; 1836-13. 2. (č. 13) 1844 J. N. Štěpánek; 
16. 2. (č. 14)—8. 3. (č. 20) 1844 tiráž bez udání red. (v 
obsahu ročníku: J. N. Štěpánek); 12. 3. (č. 21) 
1844-7. 1. (č. 2) 1845 F. Klučák; 10. 1. (č. 3)-30. 12. 
(č. 104) 1845 K B. Štorch; 1846-31.3. (č. 26) 1848 K 
Havlíček (od 17. 3., č. 22,1848 jako odpovědný red.); 
5. 4. (č. 27)—5. 7. (č. 54) 1848 K Sabina (j. odp. red.); 
8. 7. (č. 55)—5. 8. (č. 63) 1848 J. S. Knedlhans Liblín- 
ský (j. odp. prozatímní red.); 9.8. (č. 64)—30.9. (č. 79) 
1848 K Stefan (j. odp. red.), mimoto 26. 8. (č. 
69)—30. 8. (č. 70) 1848 J. Šrámek (j. spolured.); 4. 10. 
(č. 80)—30.12. (č. 105) 1848 K Sabina (11.10., č. 81 - 
1. 11., č. 88, j. odp. red); 1849 J. S. Knedlhans Liblín- 
ský (j. odp. red); 11. 3. (č. 1)—27. 3. (č. 6) 1850 J. B. 
Pichl; 30.3. (č. 7)-5.10. (č. 62) 1850 J. N. Kračmer (j. 
odp. red). — Vydavatel: 1834—45 Synové Bohumila 
Háze, Praha; 1846-49 K V. Medau, Praha; 1850 J. 
N. Kračmer, Praha. — Periodicita: 1834—38 Ix 
týdně; 1839—49 a 1850 2x týdně. Nepřetržité vy
cházení: 7. 1. (č. 1) 1834-30. 3. (č. 26) 1849; 11. 3. (č. 
1)—5. 10. (č. 62) 1850.ČV byla evidována jako příloha vládních Pražských novin (vystřídala dosavadní Rozličnosti) a až do 30. 6. 1848 řízena (alespoň oficiálně) jejich redaktorem. Prakticky fungovala jako autonomní časopis, jehož celý obsah (na rozdíl od Pražských novin) určovala redakce; ČV má samostatné číslování a stránkování, 1834—45 uvádí i svá pořadová čísla ročníků.
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Po celou dobu vycházení si zachovává přibliž
ně stejný průměrný roční rozsah (zprvu jedno- 
archová čísla 1 x týdně, pak pölarchová 2 x 
týdně; 1847 zvětšen formát z folia na velké fo
lio). Název jí dal F. L. Čelakovský. Jeho i Ště
pánkovým stálým redakčním spolupracovní
kem byl J. S. Tomíček; mj. obstarával redakci 
Pražských novin a ČV v 2. pol. prosince 1835, 
kdy byl Čelakovský z politických důvodů ná
hle zbaven redaktorství obou listů, a v únoru 
až březnu 1844 po smrti (16. 2.) J. N. Štěpánka.
I. roč. ČV byl tištěn švabachem, 2. roč. moder
nější latinkou. 1836 se ČV vrátila k švabachu; 
od 1838 byly tištěny latinkou básně, později 
i titul časopisu a literární zprávy a recenze, od 
dubna 1844 celý text. Za postupující politizace 
národního hnutí v pol. 40. let se stala otázka 
úrovně, pohotovosti a tendence Pražských no
vin natolik důležitou, že se pro jmenování no
vého redaktora (K. Havlíčka) exponovali vůd
čí činitelé české reprezentace, hl. F. Palacký; 
jeho autorita pak až do 1848 do jisté míry za
štiťovala a ovlivňovala i orientaci kulturní 
publicistiky v ČV. Od ledna 1847 se stal hlav
ním spoluredaktorem ČV V. B. Nebeský (kro
mě něho uvedeni ve výzvě redakce k předpla
cení Pražských novin a ČV na 1847 i J. P. Kou
bek a F. M. Klácel). Během redaktorství K. Sa
biny (jemuž předal Havlíček oba listy při zalo
žení vlastních Národních novin) se Včela re
dakčně i vydavatelsky oddělila od Pražských 
novin. Její zastavení 1849, oznámené bez zdů
vodnění v předposledním vyšlém čísle (28.3., č. 
25), bylo přímým důsledkem nového zákona 
o tisku. Obnovení Včely 1850, nezávislé na 
Pražských novinách, vycházelo hl. z iniciativy
J. B. Pichla, jenž se však musel vzdát redakce 
už během prvních dvou týdnů (mj. otiskl, bez 
uvedení překladatele, revoluční hymnus V. 
Huga Zemřelým za dnů červencových). K po
sledním dvěma číslům Včely (2. a 5. 10., č. 61, 
62) vyšla samostatná satirická příloha Žihadlo, 
jež byla spolu s hlavním listem zastavena 8.10. 
1850 generálním vojenským velitelstvím.

Pod vedením Čelakovského se ČV ustavila 
jako beletristický a poučný časopis s vyhraně
nou kulturní koncepcí; vyjadřovala ideový po
stoj a literární aktivitu mladší větve preroman- 
tického proudu (F. L. Čelakovský, J. K. Chme- 
lenský, J. V. Kamarýt, J. S. Tomíček, K A. Vi- 
nařický aj.), stimulovala národní a slovanskou 
uvědomělost i evropský kulturní rozhled čte
nářstva, přičemž až demonstrativně opomíjela 

německou oblast (mj. i neobvyklá nezávislost 
kulturních zpráv ze zahraničí na německých 
časopisech). Nebyla sice výhradně směrovým 
či generačním orgánem (k přispěvovatelům 
patřili už v této době např. J. J. Kalina, J. Malý, 
V. J. Picek, K. Sabina), přece se však zásadně 
distancovala jak od staršího osvícenského, tak 
od vývojově mladšího romantického proudu 
(seskupujícího se kolem Tylových Květů). Její 
obsah zahrnoval tyto žánrové a tematické 
okruhy: 1. básně, 2. zábavné čtení (próza), 3. 
známosti země a národů, novější i starší cesto
pisy, národopisné stati, dějepis aj., 4. přírodo
pis, hvězdářství, lékařství aj., 5. literní (literární 
a kulturní) zprávy a novosti, divadlo, módy, 
směs. (1835 takřka pravidelně fungovaly rubri
ky Literatura a Rozličnosti, od září t. r. i rubr. 
Divadlo} Mezi básnickými příspěvky pěla na
prostou převahu soudobá původní tvorba 
(větš. příslušníků družiny Čelakovského), mi
moto uváděla ČV folklórní písně, ukázky ze 
staročeské poezie aj. Próza byla zastoupena 
překlady, a to ze slovanských jazyků (F. V. 
Bulgarin, Z. Krasiňski, O. I. Senkovskij, V. A. 
Žukovskij), z angličtiny (E. G. Bulwer, W. Ir- 
ving) a z francouzštiny. Programový ráz měl 
překlad projevu polského slavisty A. .Kuchař
ského O nové době slovanské. Jedním z nejob
sáhlejších příspěvků byl Čelakovského přepis 
ukázek z Putování vys. uroz. p. p. Jana z Lob
kovic a na Hasištejně 1. P. 1493 do Jeruzaléma, 
uveřejňovaný na pokračování (z něhož cenzu
ra zabavila pasáž o Pražanech). V literárních 
a kulturních zprávách (nejčastěji z české a slo
vanské oblasti) většinou sám redaktor pohoto
vě charakterizoval a komentoval nové událos
ti a díla (mj. kritizoval jazykové nedostatky 
v Květech, což bylo podnětem k polemice me
zi oběma časopisy). Divadelní informace a re
cenze obstarával J. K. Chmelenský. Z drob
ných smíšených zpráv měly zvláštní funkci — 
vzbudit zájem o ČV mezi ženami — občasné 
krátké popisy nové módy. Podobu ČV 
1834—35 vytvářel především Čelakovský — 
nejen jako redaktor určující náplň listu a pe
čující i o detailní formální a jazykovou úpravu 
příspěvků, nýbrž i jako (často nepodepsaný) 
autor, překladatel a editor. — Za dlouholeté 
redakce Štěpánkovy si ČV sice uchovala 
v hrubých rysech dosavadní žánrovou a tema
tickou osnovu a v některých složkách i přímou 
kontinuitu (zvi. prostřednictvím J. S. Tomíčka 
a do 1838 J. K. Chmelenského), celkově však
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ztratila svůj vyhraněný charakter a stala se 
eklektickým, ideově a umělecky nevýbojným 
časopisem. K udržení a zvýšení čtenářské při
tažlivosti směřovalo pravidelné zařazování 
osvědčených zábavně poučných žánrů (histo
rická četba, cestopisy, životopisy), zavedení 
komentovaných ilustrací, posílení populárně 
naučné složky (autorská spolupráce K. Amer- 
linga), otiskování dlouhých povídek na pokra
čování, rozmanitých domácích, zdravotních 
a výchovných rad, humorných a didaktických 
historek, anekdot aj. Mimoto se do obsahu ČV 
živelně promítal kvantitativní rozvoj soudobé 
české literatury (např. původní poezie v ČV 
1839—41 je signována přibližně 60 jmény, 
pseudonymy či šiframi). Mezi veršovanými 
pracemi různého typu a úrovně byla nejhustěji 
zastoupena vlastenecká a milostná lyrika 
zkonvenčnělého sentimentalismu (zvi. V. J. Pí
cek a K. M. Drahotín Villani). V oboru prózy 
se rozrostl počet překládaných autorů a litera
tur (hl. francouzská, německá a polská bele
trie), hlediska výběru byla přitom značně ne
vyrovnaná. Začaly se tisknout i původní pro
zaické práce; do období 1837—39 spadá epi
zoda vydatné autorské spolupráce Tylovy (mj. 
cestopis Slasti a strasti cestujícího Čecha, lo
kální črty Praha 1837). Divadelní rubrika sou
stavně sledovala česká představení v Praze (J. 
K. Chmelenský, J. Malý, K. Půner), od poč. 40. 
let sporadicky také ve venkovských městech 
(J. P. Přibík). Literární rubrika (F. Doucha, V. 
Filípek, J. K. Chmelenský, J. J. Michl, K. B. 
Štorch, J. S. Tomíček) zahrnovala hl. bibliogra
fické zprávy a popisné recenze, soustřeďovala 
se především na české a slovanské písemnic
tví. — Za přechodného působení Klučákova 
se v ČV poněkud zredukoval podíl beletrie 
nejkonvenčnějšího typu ve prospěch nové, 
většinou s národopisnou tematikou spjaté pů
vodní prózy (K. J. Erben, J. Malý, B. Němcová, 
F. J. Rubeš). Poprvé se v listě objevilo jméno 
Havel Borovský (epigramy). Byla zavedena 
pravidelná závěrečná rubrika Domácí život, li
teratura a umění V ní pak za Štorchovy re
dakce přibývaly hl. obsáhlejší recenze a dopi
sy čtenářů. Dál se rozšiřoval okruh autorů pů
vodní beletrie (J. Burgerštein, J. J. Křičenský, J. 
B. Pichl aj.); proti kulturní nenáročnosti a na- 
cionálním předsudkům byly zaměřeny články 
K. B. Štorcha (repertoár českého divadla) a V. 
B. Nebeského (židovská otázka). Výrazně ak
tuální charakter dalo ČV od pol. 1845 soustav

né autorské působení H. Borovského, tj. K. 
Havlíčka (lit. kritiky, polemiky a satiry, bele- 
tristicko-publicistické „obrazy z Rus“ aj.). Zvi. 
kritika Tylova románu Poslední Čech (1. a 4. 7. 
1845), na niž Havlíček navazoval v mnoha dal
ších příspěvcích, vnesla do ČV a vůbec do čes
ké kulturní publicistiky novou kvalitu: příklad 
i postulát všestranně náročného hodnocení 
uměleckých děl, a s tím i zásadní diskusi o cel
kové situaci a úrovni národní literatury. Pod
pora progresivních literárních tendencí (roz
chod se sentimentalistickou poetikou a vlaste
neckou ideovou manýrou) se pak za Havlíčko
vy redakce markantně realizovala hl. v oblasti 
prózy (Obrazy z okolí domažlického, Dopisy 
z Lázní Františkových a jiné práce B. Němco
vé, která se stala kmenovou autorkou listu; 
1846 sociální povídka J. K. Tyla Od Nového 
roku do postu). Havlíčkova osobitá umělecká 
pozice se promítla do preferování humorně 
a satiricky koncipovaných nebo zabarvených 
prací. Za jeho podstatného autorského a vý
hradního redakčního působení (1846) zpravid
la uzavíraly ČV dvě rubriky beletristicko- 
-publicistických drobností. První z nich — Med 
a vosk — přinášela výběr rozmanitých zajíma
vostí ze zahraničního tisku, většinou v humor
ně vyznívající interpretaci. Druhá — Žihadlo 
— měla satirickou, často velmi adresní a aktu
ální náplň (ironické glosy a parodické článeč
ky, epigramy, miniaturní komické příběhy 
a výstupy, anekdotické dialogy Vaška s Honzí
kem); tvořila vlastní závěr a čtenářskou pointu 
jednotlivých čísel. Široký okruh kulturní publi
cistiky (literatura, divadlo, hudba, školství, ja
zyk, historie, národopis, tematika česká i za
hraniční; autoři: H. Borovský, V. Gabler, F. M. 
Klácel, J. P. Koubek, V. D. Lambl, V. B. Nebes
ký, A. Rybička Skutečský, V. V. Tomek, K. V. 
Zap aj.) v mnoha případech zasahoval do ak
tuální ideologické problematiky, zčásti byl 
spojen s liberálně demokratickou politickou 
koncepcí (slovenská a slovanská otázka, po
měr k novodobé německé filozofii). — Důsled
ky březnových událostí 1848 se projevily v ob
sahu Včely okamžitě (počínaje č. 22 ze 17. 3. 
1848) jednak politickou otevřeností, umožně
nou zrušením cenzury (Havlíčkův proslov Bra
tři!), jednak celkovou proměnou tematické 
a žánrové náplně listu; dominantním předmě
tem zájmu se stává politika, základním dru
hem projevu publicistika. Po Havlíčkově od
chodu se nadto mění i konkrétní politické za-
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Česká včelaměření Včely, která se stává tribunou radikální demokracie (K. Sabina, J. S. Knedlhans Liblín- ský, J. Slavomil-Vávra). Přitom je i jakousi kronikou převratných událostí, viděných ze zorného úhlu různých konkrétních lokálních a sociálně politických prostředí (B. Němcová: Selská politika, J. K. Tyl: Nebezpečný proslov; dopisy čtenářů, mj. strakonického buditele J. V. Plánka). Beletrie je v této době druhořadou součástí listu, vesměs je spjata s romantickou či seritimentalistickou tradicí (Sabinova nove- listika; revoluční a vlastenecké verše; básnická připomínka F. J. Č.: K oslavení K. Hynka Máchy, 1848). Literární publicistiku reprezentují ideologicky a teoreticky osnované stati Sabi- novy (Zlomky literární, Demokratická literatura, obojí 1848). Za Knedlhansovy a později (1850) Pichlovy a Kračmerovy redakce se obsah Včely, alespoň z žánrového a tematického hlediska, zčásti sblížil s předbřeznovou podobou ČV (větší podíl beletrie, slovanská tematika, kulturní zprávy a stati, rubriky Literární ži
vot, Směs), V neobvyklém množství byly publikovány anonymní či šifrované příspěvky. — Na ČV se postupně podílelo původními pracemi a překlady přes 150 soudobých českých autorů (odečteni autoři jednorázových příspěvků, dopisů čtenářů apod.). Poezie: J. Barvíř, Berger, H. Borovský, J. V. Breišl, M. Čacká (i pod vl. jm. a dalšími pseud.), F. L. Čelakovský (i překl.), T. Divišovský, F. Doucha (i překl.), F. K. Drahoňovský, J. Filipi, J. M. Havlíček, Š. Hněvkovský, F. Humhal, J. K. Chmelenský, B. Jablonský (= K. E. Tupý), K. Jičínský ( = K. Stefan, i překl.), J. J. Kalina, F. D. Kamarýt, J. V. Kamarýt, J. J. Kolár (i překl.), F. Košatecký, J. P. Koubek, J. B. Malý, V. B. Nebeský (i překl.), B. Němcová, V. J. Picek, J. B. Pichl, V. A. Pohan, K V. Půner, V. Ráb, M. D. Rettigová, V. Růžičková, K. Sabina (i pod pseud. Sabin- ský), J. V. Sedláček, J. V. Stříbrný, V. A. Svoboda, A. A. Šemerová, F. Šohaj, G. Šolthés, V. S. Štulc, J. H. Tichý, J. S. Tomíček (i překl.), F. B. Tomsa, F. B. Trojan, J. K. Tyl (i s F. J. Rube- šem), P. M. Veselský, K. M. D. Villani, K. Vina- řický (i překl.), J. E. Vocel aj. Próza: J. Barvíř, Berger, H. Borovský (i překl.), J. Burgerštein, F. Doucha (i překl.), K. J. Erben, V. Filípek (i pod pseud. Buchtoslav Abyvásdrak), L. V. Hráský, F. Humhal, V. Kokořínský, V. Kořínek, J. Malý (i překl.), B. Němcová, J. P. Přibík, K. V. Půner (i překl.), F. J. Rubeš, A. A. Řehák, K. Stefan (překl., i pod pseud. K Jičínský), J. J. Šemera, F.

Šír, J. N. Štěpánek, J. S. Tomíček (i překl.), F. B. Trojan, J. K Tyl, J. V. Žák (i překl.) aj. Ostatní 
práce (úvahy, recenze, kult zpravodajství, články z různých oborů): K. Amerling, H. Borovský, J. J. R. Čejka, F. L. Čelakovský, F. Doucha, F. K. Drahoňovský, J. A. Dunder, J. Franta Šumavský, V. Gabler, J. K. Chmelenský, F. M. Klácel, J. S. Knedlhans Liblínský, V. Kořínek, J. P. Koubek, B. M. Kulda, V. D. Lambl, J. Malý, J. J. Michl, F. B. Mikovec, V. B. Nebeský, J. B. Pichl, J. P. Přibík, K. Půner, A. Rybička, K. Sabina, J. Slavomil (V. Vávra), V. Staněk, P. J. Šafařík, J. Šírer, K. B. Štorch, A. Štrobach, F. Tesař, V. V. Tomek, J. S. Tomíček, F. J. Vacek Kamenický, P. M. Veselský, K V. Zap aj.
LITERATURA: J. Pilát: F. L Čelakovský jako re
daktor Pražských novin, Čs. novinář 1957; L. Zadra- 
žil: Překlady z ruštiny v Č. v. 1834—35, sb. Čtvero 
setkání s ruským realismem (1958).

kh

Česká včela (2)1876-1880
Ilustrovaný časopis s beletristickým a kulturněvý- 
chovným obsahem, navazující na tradici obrozenské 
České včely.

Podtitul: Obrázkový časopis k zábavě a poučení na
šeho lidu. — Redaktor a vydavatel: Bohuslav Pichl, 
Praha. Periodocita:2x měsíčně.Časopis s čísly o 16 stranách kvartového formátu vznikl z iniciativy a prostředků vlasteneckého spisovatele a kulturního organizátora J. B. Pichla jako důležitá a typická součást produkce jeho knihtiskárny (zal. 1871) na Smíchově. Redakci ČV svěřil J. B. Pichl svému synu Bohuslavovi, koncepce časopisu byla však jeho vlastním dílem.Názvem i obsahem se časopis hlásil k obrozenské tradici, konkrétně ke vzoru Čelakov- ského České včely: měl „působiti k duševnímu povznešení a zušlechtění našeho lidu“, sloužit ideálu svorné, kulturně vyspělé národní po-
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spolitosti. Přinášel původní i přeloženou prózu 
a poezii, naučné články historické, cestopisné, 
národopisné aj., recenze a aktuální kulturní 
zprávy. Snažil se sdružit představitele různých 
generací, žánrů a směrů. Úmyslně se vyhýbal 
„vší politice“, minimálně se dotýkal sporných 
otázek soudobé kultury. Toto příliš všeobecné 
zaměření v době značné diferenciace národní 
kultury a existence několika programově vy
hraněných časopisů způsobilo, že ČV přes re
lativně vysokou úroveň literární i výtvarné 
složky zůstala na okraji živého kulturního dě
ní. — V ČV je nejvíce zastoupena beletrie (po
vídky, novely, arabesky, humoresky), původní 
tvorba převažuje nad překlady (z ruš., angl., 
franc., maď., pol. aj.). Vedle prozaických a bá
snických příspěvků jsou pravidelně zařazová
ny (s proměnlivým označením) rubriky: Člán
ky zábavně poučné, Feuilleton (zde mj. obsáh
lé Vlastenecké vzpomínky J. B. Pichla), Naše 
obrázky nebo Povaho- a životopisy (biografie 
osobností čes. i cizí kultury a historie, doplňo
vané portréty), Literatura, divadlo, hudba 
a umění vůbec nebo... výtvarné umění (re
cenze a zprávy), Zprávy spolkové, Směs. — 
Hlavní přispěvatelé. Poezie a próza: J. Arbes, 
B. Čermák, I. Geisslová, A. Heyduk, K. Hof, J. 
Holeček (překl.), J. Kosina, A. Koukl, E. Krás- 
nohorská, J. V. Mlynář, R. Pokorný, P. Sobot
ka, J. J. Stankovský, M. J. Šimáček, J. Štolba, J. 
Vrchlický, E. ZůngeL Cestopis: E. Holub. Náro- 
dopis: V. Petrů. Zábavně poučné články: K. 
Adámek, J. Durdík, C. L. Frič, J. Truhlář. Me- 
moáry: J. B. Pichl. Životopisné články: V. J. 
Novotný, P. M. Veselský. Ilustrace: M. Aleš, J. 
Bříza, R. Dlouhý (hl. podobizny k životopis
ným článkům), J. Dornhaus, E. Herold, Fr. 
Chalupa, A. Chitussi, J. Knöchl, A. Levý, J. Mu- 
kařovský, A. Novák, J. Věšín, E. Zillich, J. Žení- 
šek.

kh

Česká věda viz Naše věda

České besedy

1842

Almanach s básnickými a prozaickými texty určený
mi k přednášení.

Jediný svazek; vyšel u J. H. Pospíšila v Praze 
za redakce J. K. Tyla (jeho jméno je uvedeno 
pod závěrečnou redakční poznámkou). Druhý 
svazek (na rok 1845), který měl redigovat J. B. 
Pichl, se neuskutečnil. — Vznik a název alma
nachu souvisí s dobově novou formou zábavy 
české společnosti: o „českých besedách“ (první 
v Praze ve Svatováclavských lázních v květnu 
1841) byly mezi tanec vkládány zpěvní, hudeb
ní a recitační produkce.

Almanach obsahuje příspěvky zčásti již 
uplatněné na pražských besedách nebo dříve 
časopisecky otištěné, a většinou práce nové, 
převážně básnické (lyrika i epika). Do toho 
spadají i žánrové formy přímo vyvolané po
třebou společenských zábav: prozaické besed
ní čtení (monolog humorného nebo vlastenec
ky agitačního charakteru) a básnická dekla- 
movánka. Na začátku almanachu je „místo 
předmluvy“ Tylova povídka, která beletristic
kou formou podává návod na uspořádání be
sedy, a na konci 100 dvoj veršových epigramů 
(„nápisů“ s tématy láska, vlastenectví), které 
„psané nebo tištěné na proužky papíru hodí se 
dobře do besed a bálů, kdežto se cukrové pa
mlsky buď rozdávají, nebo prodávají“. Typově 
jsou ČB předchůdcem pozdějších „besedníků“. 
— Přispělo 19 autorů. Básnické příspěvky :¥^ J. 
Erben, V. Filípek, B. Jablonský, J. B. Líman, K. 
H. Mácha, Marie (Čacká), V. B. Nebeský, V. J. 
Picek, J. B. Pichl, V. Plzeňský (= A. V. Riren- 
šaft), Vlastislava R. ( = Růžičková), F. L. Rie- 
ger, F. J. Rubeš, K. N. Slovanka (nedešifrovaný 
pseudonym), K. B. Štorch, J. K. Tyl, J. E. Vocel, 
J. H. Věrno v (= Peche). Prozaické příspěvky: 
V. Plzeňský (humoreska), J. K. Tyl (úvodní po
vídka a besední čtení), J. S. Tomíček (besední 
čtení).

BIBLIOGRAFIE: J. Jedlička: Soupis tisků J. H. Po
spíšila (Hradec Král. 1970). ■ LITERATURA: ■ ref. 
a oznámení: an., Květy 1841, s. 287; J. J. Kolár, Vlas
timil 1842, s. 90; an., Květy 1842, příl. s. 34; an., Květy 
1842, s. 256; an., Květy 1844, s. 140; an., Ost und 
West 1846, č. 44 ■; J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomín
ky (1936 ← Čes. včela 1876—78); F. Bačkovský:
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České národní písně

O českých almanaších doby předbřeznové, Zlatá 
Praha 1884 4- K oslavě Národní besedy, Světozor 
1887/88 4- K dějinám českých almanachů, Vlast’ 
1888/89; J. L Turnovský in Život a doba J. K. Tyla 
(1892); J. Borecký: Almanachy české 1820—1848, 
Pokroková revue 1909/10; Z. Nejedlý: Bedřich Sme
tana 4, Nová společnost (1925, znovu 1951); F. Strej
ček in Deklamovánky a písně prvních českých besed 
(1924) + Pražská společnost v době Tylově, Kniha 
o Praze 4 (1933); J. Pilát in Redaktorská činnost J. K. 
Tyla (1955); M. Kačer, M. Otruba in J. K. Tyl (obra
zová monografie, 1959) 4- in Tvůrčí cesta J. K. Tyla 
(1961).

mo

České divadlo

1917-1941, 1945-1949

Odborný časopis věnovaný profesionálnímu i ochot
nickému divadelnictví, převážně českému.

Titul: 1917-22 (roč. 1-5) České divadlo; 1923-38 
(roč. 6—21) Československé divadlo; 1939—41 (roč. 
22—24) České divadlo; 1945 (roč. 25) Lidové divad
lo; 1946—49 (roč. 26—29) České lidové divadlo. — 
Podtitul: Rozhledy po světě divadelním. — Redak
tor: 1917 (roč. 1) V. Trousil; 1918 (roč. 2) K. Engel- 
můller; 1919 (roč. 3) Č. Klier; 1921-48 (roč. 4-28) 
J. Rydvan (tj. V. Sommer) s red. radou; 1949 (roč. 29) 
E. Janský. — Vydavatel: Matice divadelní, Praha. — 
Periodicita: 1917—22 (roč. 1—5) 10 čísel ročně 
s prázdninovou přestávkou (roč. 3 ukončen v září č. 
7—8; 1921 označen jako roč. 1 a jen v závorce jako 
roč. 4, podobně roč. násled.); 1923—34 (roč. 6—17) 
čtrnáctidenně s prázdninovou přestávkou, 20 čísel 
ročně (1923 opět označen jako roč. 1 a v závorce ja
ko roč. 6, od 1928 obnoveno původní označování 
ročníků: tedy jako roč. 11a pouze v závorce jako 
roč. 6); 1935-38 (roč. 18-21) měsíčně, 12 čísel roč
ně; 1939—49 (roč. 22—29) měsíčně s prázdninovou 
přestávkou, 10 čísel ročně (roč. 24 přestal vycházet 
4. 4. 1941 číslem 4; roč. 25 obnoven 1. 8. 1945, do 
prosince vyšlo 5 čísel).

Od prvních ročníků, kdy časopis vycházel ješ
tě jako „jediný český odborný list divadelní“, 
byla ochotnickému divadlu věnována menší 
část místa (pouze 1940—41 a 1949 se stal „lis
tem výlučně ochotnickým“). Některá čísla byla 
uváděna básní a ve 2. roč. byly otiskovány též 

ukázky z dramatických děl, jinak šlo o list vý
hradně odborný.

Po úvodníku, věnovaném aktuálnímu diva
delnímu problému, následovaly studie ze sou
časnosti i dějin divadelnictví, portréty herců, 
medailóny dramatických spisovatelů, též ci
zích. Kritiky jednotlivých představení vychá
zely ojediněle, v řadě ročníků však byla stálá 
rubrika, která v obsáhlých citacích shrnovala 
posudky z jiných listů. Hodně místa zabíraly 
informace (někdy též o cizím divadle) a zprá
vy. V rubrice věnované ochotnickému divadlu 
byly kromě zpráv též studie, které se zabývaly 
specifickými problémy ochotnických inscena
cí. 1923—26 vycházela zpravodajská rubrika 
také o slovenském ochotnictví. Počínaje 1925 
otiskoval časopis četné fotografie z inscenací. 
— Mezi hlavní přispěvatele patřili: L. Blatný,
J. Borotínský, V. Červinka, O. Dubský, F. Her
man, F. Hrazdil, E. Janský, M. Laudová-Hoři- 
cová, G. Lžičař, N. Melniková-Papoušková, V.
K. Můller, J. Petr, K Rektorisová, J. Rydvan, J. 
Simon, F. Strejček, E. Šebesta, Š. V. Táborský, 
J. Tráger, B. Vlček, J. Vodák, Q. M. Vyskočil, A. 
Wenig, F. Wollman; po druhé světové válce 
též: C. Bláha, A. Bočková, J. Hudeček, J. Jese- 
nius, L. Krafnetr.

Pb

České lidové divadlo viz České divadlo

České muzeum viz Národní muzeum

České národní písně (1825) viz in Jan
Rittersberk
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Českomoravská pokladnice

Českomoravská pokladnice

1856-65, 1878-85

Ilustrovaný kalendář, který v 50. a 60. letech přinášel 
novinky původní prózy.

Titul: roč. 1 (1855 s určením na rok následující) Čes
ká pokladnice, roč. 2—18 Českomoravská pokladni
ce. — Podtitul: roč. 1 —4 Kalendář na obyčejný (pře
stupný) rok..., roč. 5—18 Obrázkový kalendář na 
obyčejný (přestupný) rok... — Redaktor: roč. 1 J. 
Ohéral, roč. 2—10 (1857—65) V. Vávra Haštalský, 
od roč. 11 není redaktor uváděn. — Nakladatel: K. 
Bellmann, Praha. — Periodicita: 1 x ročně, přestáv
ka ve vydávání (1866—77) se neprojevila v úpravě 
ani v uspořádání.

Postupem doby se stabilizovalo několik zá
kladních rubrik, jako Přírodopis (Přírodnické 
přednášky), Světozor, Dějepis, O věcech (hospo
dářských a) užitečných, Galérie památných 
mužů. Nejdůležitější je Zábavník, přinášející 
v 50. a 60. letech původní prózy (autoři: J. Ba
rák, Brodský, tj. J. V. Frič, F. Doucha, K. J. Er
ben, V. Hálek, A. Heyduk, Janko Hovora, tj. J. 
Neruda, B. Němcová, G. Pfleger, Ž. Podlipská, 
K. Sabina) i cenné překlady (M. Cervantes, Ch. 
Dickens, D. V. Grigorovič, M. J. Saltykov-Šče- 
drin, I. S. Turgeněv a několik autorů francouz
ských). Překlady z ruštiny pořizoval E. Vávra, 
ostatní většinou redaktor sám. Rubriky nauč
ného charakteru jsou psány srozumitelně 
a s přehledem a podávají čtenáři široký okruh 
informací; zřetel národní a slovanský je zvlášť 
výrazný. Mezi jejich přispěvateli jsou K. Hof, 
J. Palacký, L. Rittersberk, hlavním autorem je 
redaktor sám. Od něho také pochází Stručný 
obrys historie literatury české (od nejstarší do
by), který vznikl v době Vávrova věznění (v 
roč. 2).

Celkový směr vkusně a přístupně koncipo
vaného kalendáře neopustila publikace ani 
v 70.—80. letech; trvala i slovanská orientace. 
Kalendáři však chyběly prvořadé umělecké 
osobnosti v části beletristické; literární úroveň 
zvyšovalo zařazování překladů (Gogolova 
Májová noc a Bryčka, Poeův Zlatý brouk, dvě 
povídky z Dekameronu, překlady z maďaršti
ny a polštiny).

ks

Českomoravské bratrstvo

1848-1851

Svobodomyslné sdružení s humánním programem.

Sdružení vzniklo v ovzduší revolučního roku 
1848; nemělo literární cíle, sblížilo však 
a ovlivnilo několik významných literárních 
osobností. Jeho iniciátorem byl F. M. Klácel. 
V anonymní výzvě Na pováženou, otištěné 
v brněnském časopise Týdeník (č. 38 z 21. 9. 
1848), nastínil program a organizační schéma 
své organizace (tři přátelé — zvaní bratři 
a sestry — měli vytvořit blíženstvo, patero blí- 
ženstev příbuzenstvo, trojí příbuzenstvo druž
stvo, tři družstva spolek, tři spolky sbor cel
kem o 405 členech, celek sborů pak měl tvořit 
Jednotu bratrskou). Sdružení bylo založeno na 
principech obětavé lásky a nezištné družnosti, 
náboženské tolerance, respektování svobod
ného přesvědčení každého, práva na rozvoj 
schopností, skromného života, vzájemného 
poučování i podporování v nouzi atd. Mělo 
vést k sbratřování v českém národě, a tím při
pravovat všeobecné sbratření lidstva, věk lás
ky. V programu i organizačních plánech Klá- 
celových se mísily prvky reformačních tradic 
(zvi. českých bratří), církevních formalit, novo
dobé humanity, soudobého demokratického 
hnutí i utopického socialismu; cíl i prostředky 
k jeho dosažení (stálé schůzky a pouti na vý
znamná místa, pohostinství, dary, sbírky a da
ně) byly značně mlhavé, konkrétněji vyznívala 
jen pasáž o zakládání knihoven a odbírání no
vin.

Utopický projekt se Klácelovi nepodařilo 
realizovat, seskupil pouze nevelký okruh lidí. 
Jako první se mu přihlásila z Nymburka B. 
Němcová a její manžel. Němcová našla v Klá
celovi na několik let svého duchovního vůdce, 
který ji systematicky poučoval o politických 
a sociálně filozofických problémech, a to jak 
v soukromých dopisech, tak ve fejetonech jím 
redigovaných Moravských novin. Nejvýznam
nějším dílem takto vzniklým byl cyklus vyšlý 
záhy také knižně pod názvem Listy přítele 
k přítelkyni o původu socialismu a komunismu 
(1849); byla to první česká práce soustavně se
znamující s ideami utopických socialistů a vů
bec se sociální problematikou doby. — Další
mi členy bratrstva se stali až 1850 J. Helcelet, I. 
J. Hanuš (kteří se zprvu ke Klácelovu projektu
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stavěli odmítavě) a V. Vrbíková; ti tvořili jád
ro, k němuž se volněji družili redakční druh 
Klácelův L. Hansmann (pozdější spisovatel 
Antoš Dohnal), snoubenec V. Vrbíkové M. 
Mikšíček, přítelkyně B. Němcové S. Rottová 
(provd. Podlipská) a Klácelův klášterní druh T. 
Bratránek. Původní cíl bratrstva se však ztrá
cel z obzoru; různost povah a zájmů a kompli
kace ve vztazích mezi hlavními členy, soutěží
cími o intenzitu přátelství B. Němcové, vedly 
na jaře 1851 na popud I. J. Hanuše k formální
mu zrušení bratrstva, přátelské styky jeho čle
nů však trvaly nadále. Význam bratrstva tkví 
především v silném vlivu na myšlenkový vývoj 
B. Němcové a v důležitých podnětech pro dílo 
Klácelovo.

LITERATURA: Život B. Němcové 2 — Českomo
ravské bratrstvo 1848—1851 (1951, usp. M. Novot
ný). ■ J. Kabelík: O bratrstvu Klácelově, Besedy Ča
su 1909 + in Korespondence a zápisky J. Helceleta 
(1910) 4- Klácelova Jednota bratrská a B. Němcová, 
sb. Božena Němcová 1820—1862 (1912); B. Slavík: 
B. Němcová a její moravští přátelé, sb. Z doby Bo
ženy Němcové, alm. Chudým dětem (1941); L. Svo
boda: Klácel a Helcelet, sb. Přátelský kruh B. Něm
cové (1946); M. Novotný: Klácelovo Českomorav
ské bratrstvo, Tvorba 1946; L Svoboda in F. M. 
Klácel: Listy přítele k přítelkyni... (1948); M. Trapl: 
O ztracené korespondenci B. Němcové s F. M. Klá- 
celem, sb. Krkonoše a Podkrkonoší 1963.

PP

Českomoravské podniky tiskařské a vy
davatelské

1896-1945

Soustava agrárních nakladatelství, tiskáren a knih
kupectví, rozmístěných na celém území předválečné 
republiky.

ČPTV vznikly z Tiskařského a vydavatelského 
družstva rolnického v Praze, které bylo zalo
ženo 27. 12. 1896 jako podnik Sdružení čes
kých zemědělců v Království českém pro vy
dávání a rozšiřování publikací pro venkov. 
S rozvojem politického života na vesnici (ze

Českomoravské podniky

Sdružení vznikl základ pozdější Republikán
ské strany zemědělského a malorolnického li
du) se rozšířila také působnost Podniků do 
dalších měst. V souvislosti s tímto rozmachem 
byly do družstva začleňovány další závody. 
Užíval se proto někdy i název Podniky tiskař
ského a vydavatelského družstva rolnického, 
také však Tiskařské a vydavatelské, družstvo 
rolnické Venkov, od 1917 pak Českomoravské 
podniky tiskařské a vydavatelské. V prvních 
poválečných letech bylo někdy používáno ná
zvu Československé..., avšak toto znění neby
lo Podnikům úředně přiznáno. Činnost Podni
ků se brzy rozšířila na území celého státu. 
V září 1930 byly reorganizovány a název změ
něn na Novina, tiskařské a vydavatelské pod
niky, z. s. s r. o. Za okupace byly řízeny němec
kou správou, společně s Orbisem a Melantri- 
chem. 1945 převzala Podniky pražská Svobo
da. Zpočátku byly umístěny na Havlíčkově 
nám. 10 a v Hybernské ul. 20, od ledna 1941 
byly přemístěny do nových budov na Florenci 
a na Poříčí 26. Do soustavy Podniků patřilo 12 
tiskáren (Praha, Hradec Král., Ml. Boleslav, 
Německý, dnes Havlíčkův Brod, Strakonice, 
Brno, Jihlava, Přerov, Bratislava, Košice, Zvo
len, Užhorod), dále Reprodukční ústav Noviny 
v Praze, nakladatelství v Praze, knihkupectví 
v Praze, v Brně a v Bratislavě a také Inzertní 
a novinářský závod Praga. Tiskárny se obvyk
le jmenovaly Rolnické tiskárny. — Vydavatel
ská činnost Podniků byla zaměřena především 
na podporu politických potřeb republikánské 
strany. V popředí tohoto úsilí byla proto vždy 
periodika. Prvním časopisem a zároveň prv
ním tiskem byl týdeník Obrana zemědělců, 
jenž začal vycházet 2. 4. 1897. Postupně vydá
valy Podniky přes 50 časopisů. Velkým nákla
dem byly vydávány také české, slovenské i ru- 
sínské Rodinné kalendáře a společně s Ústřed
ní jednotou hospodářských družstev Kalendá
ře družstevní (34 ročníků). ČPTV se však neo
mezovaly jen na vydávání politických a hos
podářských periodik, snažily se také pomáhat 
růstu odborného a všeobecného vzdělání na 
venkově, který zásobovaly velkým množstvím 
vzdělávací literatury.

V rámci této činnosti rozvíjely ČPTV znač
nou aktivitu také v oblasti vydávání literatury 
beletristické. Mají zásluhu na úplném vydání 
sebraných spisů J. Š. Baara (1923—34, 30 sv.) 
i na novém vydání Holečkovy epopeje Naši 
(1940, 12 sv.) a jeho spisů (22 sv.). Hlavní po-
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Českomoravské podniky

zornost věnovaly soubornému vydávání bele
trie autorů typu B. Zahradníka Brodského 
(1903—39, 102 sv.), R. J. Kronbauera 
(1926—31, 16 sv.), K. Červinky (1919-28, 12 
sv.), K Rožka (1922—28, 3 sv.), J. Marchy 
(1928-40,5 sv.), V. Řehoře (1925-38,9 sv.) aj. 
Podniky také převzaly po J. Ottovi vydávání 
spisů bratří A. a V. Mrštíků. 1936 koupily ná
klad Ottova slovníku naučného a rozpracova
ný Ottův slovník naučný nové doby, v jehož 
vydávání pokračovaly. — Zpočátku se Podni
ky obešly bez knižních řad. V edicích začaly 
vydávat napřed literaturu přeloženou, přede
vším skandinávskou. Její nejvýznamnější díla 
vyšla v knižnici Severské perly (B. Björnson, A. 
Garborg, G. Geijerstam, K. Larsen, J. Lie, M.
A. Nexö, W. östergaard, H. Pontoppidan, G. J. 
Wied; 9 sv.). Širší výběr zahrnovala Severská 
knihovna, kterou redigoval V. Šumán (I. A. 
Beng, B. Björnson, L. Bruun, G. Geijerstam, R. 
Hedberg, J. P. Jacobsen, P. Krag, S. Lagerlöfo- 
vá, E. Rasmussen, O. Rung, A. Skramová, A. 
Strindberg; 16 sv.). Později přibyla Slovanská 
knihovna Slavia (Slávie), redigovaná E. Če
chem, ve které vycházela díla většinou prů
měrných autorů (S. N. Sergejev-Censkij, F. S. 
Finžgar, J. German, A. P. Kamenskij, B. Lovrič,
B. A. Lazarevskij, K. Makuszyňski, Z. Nalkow- 
ska-Rygier, V. I. Němirovič-Dančenko, W. 
Perzyňski, A. T. Strašimirov; 20 sv.). Převážně 
anglosaské literatuře byla věnována Románo
vá knihovna Rozkvét (W. Deeping, M. Le- 
blanc, W. B. Maxwell, J. Petrus, Jan Vojan, tj. 
L. Suchý, L. Wolff; 12 sv.). Teprve během vy
dávání těchto knižnic řadily Podniky do edic 
také literaturu domácí. Zpočátku to byla 
knihovna Hlasy zemé, jež zahrnovala přede
vším českou prózu určenou pro venkovského 
čtenáře (J. Čárek, E. Dvořák, R. Habřina, K. 
Hadrbolec, M. Hovořáková, K. Hůlková, V. 
Kaplický, J. Knap, J. Knob, J. Kouba, J. Koude- 
lák, K Koval, F. Křelina, F. V. Kříž, F. Lesař, J. 
Marcha, A. Matula, M. Matulová, V. Můller, F. 
Neužil, L. Plachá, A. Procházka, V. Prokůpek,
J. Reitmannová, Z. Ron, J. V. Sedlák, A. Skálo
vá, S. Spálová, M. Turnová; 50 sv.). Obdobně 
byla zaměřena Modrá knihovna, do které však 
byly zařazovány i překlady (z čes. autorů V. 
Čech-Stráň, P. Dušan, F. Dlouhán, J. Házr, J. 
Horáček, J. J. Kalivoda, P. Keller, J. Kobr, A. 
Kožmínová, R. J. Kronbauer, M. Kučerová, M. 
Kyzlinková, K. Leger, V. Lípa, M. Malešová,
K. Mečíř, J. Musil, M. Matulová, K. G. Prokšo- 

vá, V. Prokůpek, Z. Rottrová, B. Ručková, V. 
Řehoř, J. Šimek-Doubravský, J. Tuháňská, R. 
Utěšilová, P. Vráž-Borský, Q. M. Vyskočil, M. 
Wachtlová, B. Zahradník-Brodský; 89 sv.). 
Současnou poezii přinášela knižnice Studnice 
(J. Berka, P. Bojar, M. Bureš, J. Čárek, E. Ka- 
slová, E. Klenová, F. Lazecký, B. Mathesius, A. 
Pavlín, J. Pilař, V. Renč, J. Seifert, J. Škvor, R. 
a O. Žižkovi; 19 sv.). Mimo edice byla vydává
na humoristická beletrie J. Kolmana-Cassia, A. 
P. Čechova, P. G. Wodehouse, K. Červinky aj. 
Dětem byly určeny knihy J. Haise-Týneckého 
o přírodě (1919—30, 16 sv.) a barevně ilustro
vané knihy pohádek K. Babánka, J. Š. Baara, 
K. J. Erbena, J. Š. Kubína aj., z nichž některé 
ilustroval A. Zábranský. Knižnice Menší knihy, 
která soustřeďovala práce o literatuře a kultu
ře, jako byly Knapova Literatura české půdy, 
Hilbertovy studie Spisovatelé a vlast, Duch 
dramatiky aj., začala vycházet v době nesvo
body (J. Bor, J. Čárek, J. Hilbert, M. Hýsek, J. 
Knap; 5 sv.). Zvlášť byly vydávány původní 
cestopisné romány A. Musila (1929—43, 29 
sv.). Venkovskou angloamerickou literaturu 
soustřeďovala edice Curwoodův odkaz (R. O. 
Čase, J. O. Curwood, A. M. Chisholm, H. H. 
Knibbs, P. B. Kyne, W. M. L. Raine, E. Mar- 
shall, Ch. Pitt, Ch. H. Snow; 30 sv.). Mimo rá
mec této edice vydávaly Podniky romány Z. 
Greye (1928—40, 42 sv.) a J. O. Curwooda 
(1924 — 37, 27 sv.). Detektivní žánr byl zastou
pen příhodami Arsena Lupina od M. Leblanca 
(1921—33, 18 sv.) aj. Počátkem 20. let vychá
zely také dvě knižnice zaměřené na jiné oblas
ti kultury: edice Jeviště a hlediště (M. B. Böh- 
nel, F. Herman, A. H. Horáková, K. Jonáš, J. K. 
Tyl; 5 sv.) a knihovna Osvětou (A. Chaloupka, 
A. Matula; 5 sv.). Od Okresní národní jednoty 
v Holešově převzaly Podniky knižnici Nedělní 
čtení (15 sv.), věnovanou užitkové literatuře 
pro obyvatele venkova. V období druhé světo
vé války soustřeďovala knižnice Česká tvorba 
původní díla spisovatelů okruhu Noviny, vě
novaná převážně slavné minulosti národa (J. 
Heyduk, R. Heyduková, J. Knap, F. Křelina, F. 
Lesař, V. Peřina, V. Renč, S. Spálová, V. Urbá
nek; 9 sv.). Edice Knihy života přinášela romá
ny životopisné, jejichž výběr byl podmíněn 
okupačními podmínkami (E. Baldacci, P. Eriz- 
zo, C. Colombo, F. Campione, V. Hloch, M. Je- 
lusich, J. Jirsík, A. Koelsch, V. Korda, A. Ma- 
jocchi, C. Matschoss, H. Stosch-Sarrasani; 13 
sv.). Knihovna LUK (Literární umělecký klub)
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Československé divadlo

nabízela románovou tvorbu zúženého evrop
ského výběru (J. Andrzejewski, P. Dörfler, J. 
Johnsonová, J. de La Varende, A. Majocchi, K. 
Benno von Machow, H. de Man, F. Móra, J. de 
Pesquidoux, F. Tombari, E. Virza; 15 sv.). Kniž
nice Živý odkaz měla být věnována světovým 
klasikům, skončila však druhým svazkem (Lo- 
pe de Vega, F. Schiller).

KNIŽNICE. Beletrie, práce o literatuře a kultuře: 
Severské perly (1920—21); Severská knihovna 
(1920-28); Osvětou (1921-27); Jeviště a hlediště 
(1922—26); Slovanská knihovna Slavia (Slávie) 
(1927—30); Curwoodův odkaz (1928—32); Románo
vá knihovna Rozkvět (1929—32); Modrá knihovna 
(1929—38); Hlasy země (1935—44); LUK-Literární 
umělecký klub (1938-41); Studnice (1938-44); 
Menší knihy (1939—41); Česká tvorba (1940—44); 
Živý odkaz (1941); Knihy života (1941—44). — 
Ostatní: Rozpravy zemědělské (1903—07); Agrární 
knihovna (1911 — 13); Přednášková knihovna časo
pisu Kodym (1912-27); Nedělní čtení (1913-15); 
Zemědělská knihovna (1913—23); Sbírka zákonů 
(1919-27); Co vám chci říci (1920-27); Lepší hos
podářství (1941—44). I SOUBORNÁ VYDÁNÍ. 
Čeští autoři: J. Š. Baar; K. Červinka; J. Hais Týnecký;
J. Hilbert; J. Holeček; R. J. Kronbauer; J. Marcha; A. 
Musil; A. Novák; K. Rožek; V. Řehoř; B. Zahradník 
Brodský. — Ostatní: J. O. Curwood; Z. Grey; M. Le- 
blanc; F. A. Ossendowski. ■ Z OSTATNÍ PRO
DUKCE: J. Kazimour: Lidové kroje československé 
(1920); O. Štáfl: Vysoké Tatry (120 akvarelů, 1928);
K. Chotek: Lidová kultura a kroje Čech (1927); Pe
dagogická encyklopedie (1937—40,3 sv.). ■ PERIO
DIKA. Kulturní: Neděle Venkova (1920—43); Salón 
(1926—43, Brno a Praha). — Ostatní Deníky: Ven
kov (1906—45; s přílohami: Československý, resp. 
Český zemědělec, 1919—42; Dětská zahrádka, 
1925—40;Venkov dětem, 1939—41); Večer (i s tit. 
Lidový deník Večer, 1914—44); Lidový deník 
(1914—45); Slovenský deník (1918—38, Bratislava); 
Svoboda (1919—25, Brno); Slovenská politika 
(1920—39, Bratislava); Brněnská Svoboda 
(1927—41, Brno); — 2x týdně: Plzeňský kraj 
(1907—40, Plzeň); Selské listy (1919—41, Olomouc); 
Kraj Královéhradský (1919—45, Hradec Král.); 
Mladoboleslavské listy (1922—43, Ml. Boleslav); 
Klatovský kraj (1933—37, Klatovy); — týdeníky: 
Obrana zemědělců (1897—1938); Jihlavské listy 
(1906—41); Cep (1907—41; s přílohou Hospodář 
Cepu, resp. Hospodář našeho Cepu, 1937—41); Rod
ný kraj (1908—12, Ml. Boleslav); Rozkvět 
(1908—40, Brno; s přílohou Rozkvět mládeži, 
1938—40); Naše stráž (1908—42, Louny); Moravský 
Cep (1912—41, Brno; s přílohou Hospodář našeho 
Cepu); Gazdovské noviny (1919—38, Košice; s pří
lohou Mladý Slovák, 1920—38); Slovácká domovina 
(1919—38, Uh. Hradiště); Slovenská domovina 

(1919—38, Bratislava); Slovenská vlasť (1919—38, 
Bratislava); Zájmy venkova (1919—38, Jihlava); Do
movina domkařů a malorolníků (1919—41); Pokrok 
(1919—41, Hradec Král.; s nepravid. příl. Kronika 
starých selských rodů); Havlíčkův kraj (1919—44, 
Něm., pak Havlíčkův Brod); Pošumavský kraj 
(1919—44, Strakonice); Náš kraj (1919—45, Tábor); 
Východočeský republikán (1919—45, Pardubice; od 
1939 s tit. Východočeský kraj); Svobodná republika 
(1920—38, Opava); Moravskoslezský domov (1920, 
1934—43, Brno); Domov (1921—37; pak Český do
mov a Moravský domov); Znojemský venkov 
(1921-38, Znojmo); Mladý venkov (1922-39); 
Mladý rolník (1923—38, Bratislava); Jihočeský do
mov (1924—37, Čes. Budějovice); Lidový týdeník 
(1927—38, Valašské Meziříčí); Prokůpkův kraj 
(1931—40, Čáslav); Podtatranský kraj (1934—38, 
Liptovský Mikuláš); Stredoslovenské noviny 
(1935—38, Zvolen); Český domov (1937—42); Mo
ravský domov (1938—43, Brno); — čtrnáctideník: 
Česká selka (1908—35, Brno—Olomouc); — měsíč
níky: Kodym (1905—35, stal se samostatnou přílo
hou Domova); Časopis pro dějiny venkova 
(1914—40); Agrární revue (1914—41); Naše samo
správa (1924-38). ■

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih, jež vydalo nakla
datelství Českomor. podniky tiskařské a vydavatel
ské v Praze II, v Brně a v Bratislavě (1928); Kniha 
radostí života. Seznam... (1931); Pěkná kniha... 
Seznam knih nakladatelství Novina, Praha, Brno, 
Bratislava (1937, 1938).

oh

Českomoravský kompas viz Českoslo
venský kompas

Českoslovanský zpěvník viz Český 
zpěvníček

Československé divadlo viz České di
vadlo
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Československý kompas

Československý kompas

1919—1949

Pražské nakladatelství, knihtiskárna, vydavatelství 
a komisionářství.

ČK, tiskařskou a vydavatelskou akciovou spo
lečnost v Praze, založily pražské banky, zálož
ny a hospodářské svazy, které složily základní 
kapitál 1 mil. Kčs, jenž byl po dvou letech zvý
šen na 2 mil. Předsedou správní rady byl zpo
čátku bankovní ředitel T. Kratochvíl, ke konci 
20. let B. Svoboda, v 30. a 40. letech MUDr. F. 
Brdek. Ředitelem byl od založení V. Kalousek, 
kterého vystřídal 1940 V. Kasal. Za nacistické 
okupace zněl název Českomoravský kompas. 
Společnost sídlila v Praze II, Ve Smečkách 13; 
tiskárna a vydavatelství byly umístěny na Smí
chově, Plzeňská 79.

ČK vydával převážně literaturu politickou, 
státovědnou, právnickou a národohospodář
skou. Tomuto zaměření byly uzpůsobeny 
i knižnice, v nichž vycházely některé obecně 
důležité právní normy, soupisy firem rozvíjejí
cích činnost na území republiky s popisem je
jich obchodně právních náležitostí, turistické 
průvodce aj. Nejvýznamnějším kulturněpoli- 
tickým činem ČK bylo vydání Masarykova 
slovníku naučného (za vrchní redakce Z. V. 
Tobolky) a Místopisného slovníku ČSR od B. 
Chromce. ČK vydal také Tobolkova Pravidla, 
jimiž se řídí budování abecedního seznamu 
jmenného, a vytiskl 11 svazků Tobolkovy sbír
ky Monumenta Bohemiae typographica, obsa
hující faksimilovaná vydání vzácných starých 
tisků s informativními přílohami (1. Tisk Chel- 
čického Síti víry, 2. Kališnický pasionál z r. 
1495, 3. Pavel Severin z Kápí Hory a jeho tisk 
Písně chval božských z r. 1541, 4. Český knih
tiskař Mikuláš Konáč z Hodiškova a jeho tisk 
M. J. Husí z r. 1520, 5. Šest tisků Mikuláše Ko- 
náče z Hodiškova a Jana Wolffa 1507 —1511, 
6. Český knihtiskař Jan Šmerhovský a jeho 
tisk z r. 1519 Velmi pěkná kronika, 7. M. Ku- 
then: Kronika o založení země České, 8. Nový 
zákon z r. 1475, 9. Missale Pragense z r. 1479, 
10. Michala Weisseho Ein new Gesangbuchlen 
a jeho tiskař Jiří Štyrsa, 11. Psalterium z r. 
1499; 1926—32). — Beletrii vydával ČK v prv
ním dvacetiletí řídce. Teprve v období nesvo
body založil několik knižnic. Především to by
la Knižnice dramatického umění, v níž vychá

zely divadelní hry původní i přeložené (O. Ba- 
rényi, J. J. Bor, J. Drda, V. Drnák, D. C. Faltis, J. 
Grmela, K. Hadrbolec, M. Hlávka, A. Javorin, 
F. Kožík, S. Lom, M. Lomová, V. M. Strojil, F. 
Šrámek, F. Tetauer, M. Tomanová, A. J. Ur
ban; z cizích: J. W. Goethe, M. Hausmann, H. 
von Kleist, T. de Molina, Moliěre; 27 sv.). Pů
vodní beletrie vycházela v edici Kompas — 
Knihovna všech (Z. Bár, J. Grmela, K. Hadrbo
lec, F. Hampl, J. Havlíček, V. Kaplický; 6 sv.). 
V knižnici Kompas mládeže vyšly Nové české 
pohádky, do kterých byly zařazeny práce 22 
českých spisovatelů a další prózy pro děti (D. 
Filip, J. Grmela, H. Hodačová, M. Mellanová, 
P. Skála, J. Spilka; 7. sv.).

KNIŽNICE. Beletrie a dokumenty: Monumenta Bo
hemiae typographica (1926—32); Kompas mládeže 
(1941); Kompas — Knihovna všech (1941—42); 
Knižnice dramatického umění (1941—44). — Ostat
ní: Poučná knihovna čs. republikána (1919); Zákony 
Československé republiky (1920); Komentované zá
kony ČSR (1921—42); Československý kompas 
(1920—23); Průvodce Československého kompasu 
(1923—25); Kompas technický (1948—49). ■ 
Z OSTATNÍ PRODUKCE: Masarykův slovník 
naučný (7 sv., 1923—33); B. Chromec: Místopisný 
slovník ČSR (1929); Z. V. Tobolka: Politické dějiny 
čs. národa od r. 1848 až do naší doby (4 sv., 
1932-37); O. Barényi: Píseň lásky (1942) 4- Lhářka 
(1943) + Veliká hvězda (1943) 4- Herečka (1944) 4- 
Zámek Miyajima (1944) 4- Román (1945); A. Vaně
ček: Pátá symfonie (1943) 4- Písař u Sv. Víta (1946); 
F. B. Vaněček: Vlaštovky se vracejí (1946). ■ PE
RIODIKUM: Ústřední oznamovatel (národohosp. 
obdeník, v úř. části orgán ministerstva spravedlnosti, 
1919-49).

oh

Český časopis estetický

1920-1921

Revue pro estetiku a kritiku umění.

Podtitul: Sborník pro estetiku, vědy příbuzné a umě
leckou výchovu. — Redaktor: J. Bartoš. — Naklada
tel: B. Kočí, Praha. — Periodicita: čtvrtletník, od 
dubna 1920 do ledna 1921 vyšla 4 čísla.
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Český lid

První český list věnovaný výhradně estetice; 
kladl si za cíl spolupůsobit na řešení „krize 
estetiky“. Estetika, která se rozpadla na jed
notlivé speciální vědy o umění, měla být znovu 
postavena na jednotný filozofický základ.

ČČE si vytyčil program návratu k idealistic
ké předherbartovské estetice, která byla „vě
dou o duchu“ a jejíž metoda byla spekulativní. 
Akcent na intuitivní poznání byl polemicky 
namířen proti dosavadní orientaci k metodo
logii přírodních věd. Z těchto pozic vycházely 
studie J. Bartoše, F. Mareše a T. Trnky. Ostatní 
práce souvisely s hlavním zaměřením listu jen 
volně (O. Fischer, E. Chalupný aj.).

zt

Český časopis filologický viz Časopis 
pro moderní filologii

Český lid

1891 — 1914, 1923-32, od 1946

Nej starší český národopisný časopis, věnovaný 
otázkám lidové kultury a lidových tradic.

Podtitul: 1891 — 1914 (roč. 1—23) Sborník věnovaný 
studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slez
sku a na Slovensku; 1923—32 (roč. 24—32) Sborník 
pro studium lidu československého v Čechách, na 
Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi; 1946—50 (roč. 1—5, staré číslování 33—37) 
Časopis pro dějiny venkova a národopis; 1951—69 
(roč. 38—56) bez podtitulu; od 1970 (roč. 57) Náro
dopisný časopis. — Redaktor: 1891—95 (roč. 1—4) 
L. Niederle a Č. Zíbrt; 1895-1932 (roč. 5-32) Č. Zí- 
brt, přičemž 1930—32 (roč. 30—32) ho zastupovala 
Z. Hochová-Brožíková; 1946—49 (roč. 1—4, staré 
číslování 33—36) V. Černý a K Chotek; 1950 (roč. 5, 
staré číslování 37) F. Bulánek; 1951—62 (roč. 

38-49) O. Skalníkové; 1963-68 (roč. 50-55) J. 
Kramařík; 1969-72 (roč. 56-59) V. Scheufler; 
1973—76 (roč. 60—63) A. Pitterová; od 1977 (od roč. 
64) A. Robek. - Vydavatel: 1891 -1914 (roč. 1-23) 
F. Šimáček, Praha; 1923-32 (roč. 24-32), též jako 
zodpovědný redaktor, J. Svátek, Praha; 1946—51 
(roč. 1—5, staré číslování 33—38) nakl. Brázda, Pra
ha; 1952 (roč. 39) Vládní komise pro vybudování 
ČSAV v Přírodovědeckém nakladatelství, Praha; 
1953 (roč. 40) Kabinet pro národopis ČSAV v nakla
datelství ČSAV, Praha; od 1954 (od roč. 41) Ústav 
pro etnografii a folkloristiku ČSAV v nakl. ČSAV, 
později Academia, Praha. — Periodicita: 
1891/92—1913/14 (roč. 1—23) dvouměsíčník, 6 čísel 
od října do července; 1923/24—1928/29 (roč. 
24—29) měsíčník, od října do července 10 čísel; 
1930—31 (roč. 30—31) měsíčník, od ledna do prosin
ce, s výjimkou srpna a září, 10 čísel; 1932 (roč. 32) 
jen několik čísel; 1946—52 (roč. 1 — 7, staré číslování 
33—39) měsíčník, 12 čísel, přičemž 1951—52 (roč. 
38—39) 6 dvojčísel; 1953—71 (roč. 40—58) dvoumě
síčník, 6 čísel; od 1972 (od roč. 59) čtvrtletník, 4 čísla 
ročně.

ČL vznikl v době rozmachu vědeckého náro
dopisného studia a národopisného hnutí na 
sklonku 19. století, kdy byla založena i náro
dopisná společnost jako vrcholné centrum vě
decké práce na poli etnografie a folkloristiky, 
kdy vznikala centrální i krajinská národopisná 
muzea a sbírky a kdy se připravovala Národo
pisná výstava českoslovanská (1895). 1. číslo 
CL vyšlo na podzim 1891; jeho část antropo
logickou a archeologickou řídil L. Niederle, 
část kulturněhistorickou a etnografickou Č. Zí
brt. Podle redakčního programu neměl být ča
sopis „sborník prací jedné vědy, ale sborník 
prací, jež z různých stanovisek osvětlovati bu
dou vznik, vývoj a život, slovem, celé bytí li
dem reprezentovaného národa českého“. Když 
L. Niederle založil samostatný časopis pro an
tropologii a archeologii, ujal se od podzimu 
1895 redigování ČL Zíbrt sám a soustředil je
ho obsah na tematiku etnografickou, folkloris
tickou a kulturněhistorickou. Zíbrtovi se poda
řilo získat velmi široký okruh přispěvatelů, 
a to zejména z řad krajinských vlastivědných 
pracovníků, takže ČL pod jeho vedením přiná
šel bohatý a rozmanitý materiál ze všech čes
kých krajů a ze Slovenska a dotýkal se všech 
úseků života a kultury českého lidu. Zatímco 
časopisy Národopisný sborník českoslovanský 
(1897 — 1905) a Národopisný věstník českoslo
venský (od 1906) měly vysloveně odborně vě
decké zaměření, Zíbrtův ČL si udržoval ráz
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popularizační a živý styk se širokým zázemím 
spolupracovníků a čtenářů.

Vyšlo v něm do 1932 přes 3 000 příspěvků, 
týkajících se převážně národopisné problema
tiky, ale i četné příspěvky obsahu historického, 
kulturněhistorického a částečně i literárněhis- 
torického. V dlouhé řadě přispěvatelů se obje
vují přední čeští i slovenští vědci, spisovatelé 
i četní krajinští pracovníci, jako jsou K. V. 
Adámek, J. Š. Baar, F. Bartoš, A. Blažek, F. J. 
Čečetka, Ad. Černý, J. Čižmář, V. Flajšhans, V. 
A. Francev, K. Handzel, B. Hoblová, Z. Ho- 
chová-Brožíková, Č. Holas, J. E. Holuby, F. 
Homolka, E. Horský, O. Hostinský, I. Hošek, J. 
K. Hraše, J. F. Hruška, L. Janáček, A. Jirásek, J. 
Klvaňa, J. A. Konopas, J. Kopáč, J. Košťál, J. 
Koula, J. F. Král, A. Kraus, F. Kretz, J. Š. Ku
bín, L. Lábek, H. Landsfeld, F. Lego, H. Má
chal, J. L. Mikoláš, Z. Nejedlý, V. J. Nováček, 
T. Nováková, V. J. Novotný, F. Pátek, P. Pavel
ka, O. Pisch, A. Podlaha, K. Procházka, L. Ríz- 
nerová-Podjavorinská, K. Rozum, V. Řezní
ček, V. Schulz, J. Misárek-Slavičinský, J. Sou
kup, J. Stíbal, A. Šebestová, A. Šolta, V. Tille, 
A. Tomíček, J. Tykač, R. Tyršová, M. Václavek, 
T. Vansová, F. Vele, J. Vluka, J. Volf, J. Vycpá- 
lek, J. Vyhlídal, Z. Winter, F. Zapletal, J. Zbořil, 
O. Zich aj. Oslabený zájem o lidovou kulturu 
a o národopis po první světové válce vedl 
k tomu, že se okruh spolupracovníků i čtenářů 
postupně zužoval, až časopis 1932 zanikl. — 
Po 1945 byl ČL obnoven jako časopis pro dě
jiny venkova a národopis, od 1951 dostal nové 
zaměření a stal se hlavní odbornou tribunou 
českého etnografického a folkloristického bá
dání.

BIBLIOGRAFIE: L. Kunz: Soupis prací Zíbrtova 
ČL, 1-32,1892-1932 (1960). ■ L. Kunz: Bibliogra
fický profil Zíbrtova ČL (1892-1932), ČL 1977.

os

Český zpěvníček

1855-1891

Populární společenský zpěvník z 2. poloviny 19. sto
letí.

ČZ (od 6. vyd. s tit. Českoslovanský zpěvník) 
vyšel v osmi postupně rozmnožovaných vydá
ních u J. Pospíšila v Praze (1855, 1857, 1860, 
1862,1864,1873,1880,1891). Pořadatel je ano
nymní; Nápěvy k Českému zpěvníčku, sestave
né F. Martincem, vyšly 1856 ve zvláštním 
svazku. ČZ obsahuje texty písní lidových i tex
ty umělých (většinou zlidovělých) písní vlaste
neckých, milostných, studentských aj. Původně 
zahrnoval 161 písní, postupně se jeho obsah 
rozrostl na dvojnásobek (v 8. vyd. 327 písní). 
Mezi doplňky jsou mj. výňatky ze známých 
oper českých i cizích; po 1861 je hojněji za
stoupen žánr písní vlasteneckých a politic
kých.

ČZ se stal po Pichlově Společenském zpěv
níku českém (poprvé 1851) druhým nejrozšíře
nějším zpěvníkem své doby. Obráží věrně do
bový repertoár společenského zpěvu, pokud 
mohl být tištěn; stranou zůstaly (z písní obec
ně známých) některé písně revoluční, radikál
ně nacionalistické a protiklerikální. Mezi čet
nými zpěvníky z 2. pol. 19. stol, představuje 
populární typ zpěvníku, odpovídajícího po
kročilému stadiu kolektivity národního zpěvu.

LITERATURA: B. Václavek, R. Smetana: K ději
nám českého společenského zpěvu a zpěvníků, in 
Český národní zpěvník (1949).

kh

Český obzor literární viz Kritická přílo
ha Národních listů

Jan Češka

† před 23. 10. 1551 Pardubice

Kněz a vychovatel, autor českého výboru z latinské 
a řecké literatury.

O jeho mládí a o tom, kde nabyl vysokého 
vzdělání, nemáme zpráv. Pocházel možná
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z Načeradce, kde měl příbuzné, jimž odkázal 
velkou část majetku. 1490—1500 byl vychova
telem dvou synů Viléma z Pernštejna, Jana 
a Vojtěcha, a připravil pro ně latinský výchov
ně zaměřený výbor z klasických autorů a z dí
la Petrarkova. Působil pak patrně dosti dlouho 
v Pardubicích; tam pro něho 1531 poslali Kut
nohorští s nabídkou fary, ale ve své žádosti ne
uspěli. Některé zprávy uvádějí, že 1531 byl Č. 
kazatelem v Betlémské kapli a že byl přijat do 
konzistoře podobojí. 1534 byl správcem fary 
u Sv. Jiljí v Praze. Od svého někdejšího svě
řence J. z Pernštejna dostal pardubické děkan
ství (1538—40), 1541 přešel k Pernštejnům ja
ko zámecký kaplan. Byl Janovým rádcem 
v duchovních záležitostech, doprovázel ho 
1546 na cestě do Čech a byl účastníkem jeho 
rozmluvy s J. Augustou v Litomyšli.

Svůj výbor z klasických autorů přeložil Č. 
vynikajícím způsobem do češtiny (Kniha vý
borná ... a k čtení velmi užitečná z písem vel
mi starodávných pohanských mudrcuov vy
braná..., 1529). Dílo, které se obvykle v lite
ratuře uvádí pod názvem Řeči a naučení hlu
bokých mudrcuov, bylo po smrti autorově 
v 16. stol, dvakrát reeditováno s pozměněnými 
tituly a znovu bylo vydáváno za obrození. 
Část tohoto spisu zveršoval Š. Lomnický v díle 
Instrukcí mladému hospodáři (1586).

KNIŽNĚ: Kniha výborná a člověku všelikterakého 
věku i stavu k čtení velmi užitečná z písem velmi 
starodávných pohanských mudrcuov vybraná... 
(Plzeň 1529). ■ EDICE: Příkladné řeči a užitečná 
naučení vybraná z kněh hlubokých mudrcův... 
(1786, ed. F. F. Procházka); Základové moudrosti 
a opatrnosti... (1844, ed. F. S. Bezděka); Řeči a nau
čení hlubokých mudrců (1982, ed. M. Nedvědová). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1782-86. ■ LITE
RATURA: P. J. Šafařík in F. S. Bezděka: Základové 
moudrosti a opatrnosti (1844); J. Jireček: Rukověť 1 
(1875); J. Sakař in Dějiny Pardubic (1926); in sb. Dě
jiny Plzně (Plzeň 1965); viz též EDICE.

zdt

Čeští spisovatelé

Čeští spisovatelé českým dělníkům ná
rodním k 1. máji 1898

1898

Sborník, jímž část českých spisovatelů reagovala na 
protistátoprávní prohlášení sociálně demokratic
kých poslanců na říšské radě.

Sborník uspořádal V. Hladík a vydala národně 
sociální strana. Vyšel po volbách 1897, kdy 
v českých zemích bylo poprvé do říšské rady 
zvoleno 11 sociálně demokratických poslanců. 
— Česká nacionalistická buržoazie rozpoutala 
předvolební kampaň proti sociální demokracii, 
využívajíc zejména její neschopnosti progra
mově řešit v rakouských zemích národnostní 
otázku, což nakonec vedlo k založení dělnické 
národně sociální strany. Prvním činem nově 
zvolených poslanců, rozhořčených nacionalis
tickou kampaní, se stalo protistátoprávní pro
hlášení, ve kterém odmítli dovolávat se histo
rických práv českého národa, aniž by zároveň 
zdůraznili jeho přirozené právo na sebeurčení. 
Projev vyvolal další vlnu útoků na sociální de
mokracii, ale také rozčarování v řadách těch, 
kdo denně trpěli národnostním útlakem ra
kouského státního aparátu a jeho mocenských 
pák.

Právě tato skutečnost motivovala rozhod
nutí některých spisovatelů připojit se k akci na 
podporu nově vzniklé národně sociální strany. 
Do sborníku přispěli verši, prózou, aforismy 
a vzpomínkami B. Adámek, J. Arbes, S. Čech, I. 
Geisslová, F. Herites, A. Heyduk, V. Hladík, R. 
Jesenská, A. Jirásek, A. Klášterský, A. Klose, J. 
Merhaut, A. E. Mužík, L. Quis, K. V. Rais, J. 
Rokyta, J. V. Sládek, F. X. Svoboda, R. Svobo
dová, J. L. Turnovský, J. Vorel, J. Vrchlický. 
Sborník, který chtěl k nacionalistickému pro
gramu nové strany připoutat řadu význam
ných spisovatelů, ostře odsoudili mladí literáti 
(J. Herben, S. K. Neumann). Sympatizovali se 
sociálně demokratickým dělnictvem a na jeho 
podporu vystoupili již před volbami, v průbě
hu voleb a zvlášť výrazně po volbách, 7. květ
na 1898 na schůzi v Typografické besedě, svo
lané na obranu vedení Národního divadla (F. 
A. Šubert), které v předvečer 1. máje uspořá
dalo představení pro sociálně demokratické 
dělníky (na schůzi vystoupili J. Herben, F. V. 
Krejčí, F. X. Šalda aj.).
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Čeští spisovatelé

LITERATURA: in sb. Čeští spisovatelé a dělnictvo 
(1898); J. Herben: Otevřený list některým českým 
spisovatelům, Čas 1898.

zp

Bohumír Četyna

* 29.10.1906 Trojanovice u Frenštátu pod 
Radhoštěm
† 11. 1.1974 Čeladná u Frýdlantu nad Ostra
vicí

Prozaik, především autor historických románových 
kronik z dávné i nedávné minulosti kraje na pomezí 
Valašska a Lašska; historik, národopisec a vlastivěd
ný pracovník, editor historických pramenů a folklór
ních záznamů.

VI. jm. B. Strnadel (za pseudonym, jehož uží
val v beletrii od 1929, si zvolil nářeční výraz 
označující suchou chvoj jehličnatého stromu). 
Byl nej starším ze čtyř synů pasekáře a dřevo
rubce. Živý vztah k valašské tradici (pověsti, 
místní zkazky a pohádky sbíral od svých 13 
let) a k lidovému umění (strýc Jan Knebl, 
1866—1962, byl sochařem a malířem) ovlivnil 
v této staré horalské rodině nejen C., nýbrž 
i literární tvorbu jeho bratra Josefa (nar. 1912) 
a výtvarný projev bratra Antonína 
(1910— 1975)k Do měšťanské školy docházel Č. 
do Frenštátu p. R., potom rok (1922—23) pra
coval s otcem v lese. Teta Anna Kneblová mu 
zprostředkovala přijetí do 2. třídy soukromé
ho katolického gymnázia při jezuitském kláš
teře na Velehradě, avšak nespokojen odešel 
po roce do Olomouce, kde bydlel v kapucín
ském klášteře a studoval na státním reál, gym
náziu (1924—26); zde jej k literární tvorbě po
vzbudil profesor B. Nypl. Po těžké nemoci po
kračoval ve studiu na reál, gymnáziu v Brně 
(na Poříčí), živil se kondicemi; tehdy se sezná
mil s J. Mahenem a J. Chaloupkou. V sextě se 
rozhodl ze sociálních důvodů studovat dále 
externě, musel však nastoupit vojenskou služ
bu (1929—31, v Brně a v Opavě). Ve 30. letech 
pomáhal doma v hospodářství a sezónně pra
coval jako lesní dělník. Polovinu roku 1936 
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strávil v Praze, kde navštěvoval externě před
nášky F. X. Šaldy, M. Weingarta, J. Fischera 
i orientalisty A. Musila a seznámil se s někte
rými významnými spisovateli. 1939—41 se vě
noval studiu historických pramenů v různých 
archívech, zvláště v Brně a Kroměříži, 
1941—42 byl archivářem a správcem muzej
ních sbírek ve Frenštátě p. R., pak v rámci to
tálního nasazení zaměstnancem obecního úřa
du v Trojanovicích, kde působil po osvoboze
ní kratší dobu jako tajemník MNV. Od 1947 se 
věnoval pouze literatuře; oženil se 1955. V 50. 
a 60. letech podnikl řadu cest do východní a ji
hovýchodní Evropy a do zemí Blízkého vý
chodu. Na začátku 70. let vedl ostravskou po
bočku znovu založeného Svazu českých spiso
vatelů. Zemřel na rakovinu, pohřben byl ve 
Frenštátě p. R.

Talent B. Č. zrál pozvolna, poznamenán ex
tenzitou a vnitřním neklidem a chvatem. Č. za
čal básněmi přírodních nálad a krajinných mo
tivů z Valašska, brzy psal také prozaické žán
rové obrázky ze života horalů, ve 30. letech 
byl v poezii i v drobných lyrizujících prózách 
ovlivněn surrealismem, pokusil se rovněž 
o fantastické povídky a dotkl se osudů neza
městnaných. Svou nejvlastnější tvůrčí oblast 
našel od 2. pol. 30. let v historické próze. Po
zornost však vzbudil až v 50. letech, kdy jeho 
románové obrazy počaly vycházet knižně 
a zdůrazněním lidu jako nositele dějin a ko
lektivním hrdinou (Jednou za slunovratu) se 
zapojily do soudobých snah o nové pojetí his
torického románu; uměleckým významem pak 
některé svazky (Valašský vojvoda, Jednou za 
slunovratu) přerostly rámec regionální tvorby, 
zejména poetickou evokací beskydské krajiny 
i salašnického života a dikcí i obrazností po
znamenanou vlivem V. Vančury. Látku pro te
tralogii Hukvaldské rebelie našel Č. v dějích 
odehrávajících se v 17. a 18. stol, na hukvald- 
ském panství, které bylo majetkem olomouc
kého arcibiskupství; lidový odboj tu zachytil 
na základě málo známých a neznámých ar
chívních dokumentů, základní pásmo zrcadlící 
historické události přitom prokládal fiktivními 
milostnými příběhy. Mýtus Radhoště a Lysé 
hory, který dodával Č. tetralogii baladičnosti, 
postupně slábl v druhém (nedokončeném) cy
klu Velká ráztoka, podávajícím — s využitím 
autorovy autopsie — mozaikovitý obraz exi
stenčního zápasu pobeskydských lesních děl
níků za první republiky a jejich cesty k třídní-
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mu uvědomění. Stylově nejucelenější a nejoso
bitější knihou Č. díla jsou Besedy na staré val
še, cyklus příběhů soustředěných kolem osoby 
lidového šprýmaře a mudrce, posledního tro- 
janovického fojta; do vyrovnaného celku je tu 
sklouben obraz života na valše s příhodami 
pašeráků, pohádkové motivy a lidový šprým 
s historickým i folklórním dokumentem a se 
záznamem hospodářského a společenského 
vývoje v prvních dvou třetinách 19. stol. Opět 
se zde uplatnily základní znaky Č. tvorby: ro
mantický vztah k beskydským horám, k valaš
ské svobodě a k prostým lidem, kteří žijí v ná
ručí přírody a splývají s ní. — Č. práce vychá
zely knižně leckdy i několik desítiletí po svém 
vzniku a někdy procházely značným textovým 
vývojem (např. první verze Drvařů vznikla 
1931, první verze románů Jednou za slunovra
tu a Valašský vojvoda za druhé světové vál
ky). Kromě beletrie psal Č. též práce z dějin 
Trojanovic a salašnické kolonizace na Valaš- 
sku, zabýval se místním nářečím, od 1934 spo
lupracoval s ostravským rozhlasem (národo
pisná pásma, povídky, fejetony, 1958 hra Sva
tební smlouva) a televizí, za války i po ní psal 
hry a pásma pro ochotníky (Valašský vojvoda, 
Valchař se sméje, Prorok Bematský aj.), věno
val se i osvětové a kulturně politické činnosti.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Allan (Mor. slez, deník), 
B. Troj anovský, Sigma (Mor. slez, deník), St. R. Le- 
dan; B. S., -sb-. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach akade
mického klubu Palacký ve Valašském Meziříčí 
(1935); Černá země (od 1928); Červený květ (od 
1956); Čes. lid (od 1946); sb. Dědina bojuje (1945); 
Doba (1946); Dolina Urgatina (1949—50); Elektron 
(záv. čas. Tesly v Rožnově p. R., od 1962); Hlasy 
Okr. muzea ve Frenštátě p. R. (1958); Host do domu 
(1956); Iskra (1932); Kalendáře Nového lidu; sb. 
Květy naší země (1944); Lid. noviny (1928); Lubina; 
Mor. noviny; Mor. slez, deník (1927—38); Naše Va
lašsko (1940—50); Niva (od 1926); Nová Lubina (od 
1946); Nová svoboda (1960 román Vítěz nad Ava
ry); Nový lid (od 1928); Ostravská neděle 
(1939—40); Ostravský kalendář Horník (1960); Pa
noráma (1950); Polední deník (Mor. Ostrava; 1939 
próza Nesmrtelná milenka — část jedné z verzí ro
mánu Drvaři, 1940 román Milování pod Slunečním 
vrchem, 1944 povídka Vzpoura Šandaurriho); Práce 
(Ostrava); Pravda (1972); Radostná země 
(1952—57); Rudé právo (1971); Ruch (od 1927); Se- 
veromor. kalendář (1961); Studentský časopis 
(1926—28); Svobodné Československo (1945—46); 
Těšínský kalendář (1935); Valašsko (od 1952); Vlas- 
tiv. věstník moravský (1957); Vůdce dorostu (od 

1925); Zeměd. noviny; různé krajinské noviny aj. I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Pomíjejícnost (B 1935); Milenci 
(P 1940); Krajina černá lesem (PP 1944); Přes hrani
ci času (PP b. d., 1946); Rybář krásy (BB 1946, 
z 1927—34); Jednou za slunovratu (R 1950, přeprac. 
vyd. 1953, 2. sv. tetralogie Hukvaldské rebelie); 
Zbojníci (R 1954,3. sv. tetralogie); Valašský vojvoda 
(R 1957, 1. sv. tetralogie); Sedmikvítek (PP pro ml., 
1957); Valchař se směje aneb Tutlanci a pozorníci 
(PP 1958); Koliby v soumraku (R 1959); Zahrádka 
trněná (P 1961); Živly (R 1962, 4. sv. tetralogie); Dr
vaři (R 1963,1. sv. cyklu Velká ráztoka); Ráztoka (R 
1964, 2. sv. cyklu); Besedy na staré valše (PP 1969, 
přeprac. a rozšiř, vyd. 1974); Stíny sedmi rudokopů. 
Smok na pařezu (PP 1971); Stříbrný obušek (R 
1972); Poselství zapomenutých (R 1973). — Ostatní 
práce: Trojanovice (stati, 1943, pod vl. jm.); Hory 
a lidé (stati, 1944, pod vl. jm.); Stopy minulosti na 
Frenštátsku (stati, 1948, pod vl. jm.); Radhošť v mi
nulosti a přítomnosti (kult. hist. přehled, 1966); Dva 
staří pamětníci Alois Křoupal a Josef Kokeš (Nový 
Jičín 1972, pod vl. jm.). ■ SCÉNICKY. Hry a drama
tická pásma: Valašský vojvoda (1940); Prorok Ber- 
natský (1950); Salašnické družstvo (1952); Mírová, 
cesta (1953); Valchař se směje (1954); Svatební 
smlouva (1961). ■ REDIGOVAL časopis: Bezručův 
kraj (Frýdek-Místek, 1945 — 3 čísla týdeníku). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Trojanovice zpívají 
(sbírka lid. písní, 1944, s J. Rekem); sb. Dědina boju
je. Trojanovice v poezii a v próze (1945); Založení 
železných hamrů ve Frenštátě pod Radhoštěm (edi
ce listin, 1945, pod vl. jm.); Nejstarší kronika města 
Frenštátu pod Radhoštěm (1950, pod vl. jm.); Paměti 
Jana Kalusa z Frenštátu pod Radhoštěm (1958, pod 
vl. jm.). ■

LITERATURA: M. Rusinský: Epik valašských re
belií (rozmnož., Ostrava 1966); an.: Kořeny tvorby 
bratří Strnadelů (rozmnož., Ostrava 1971). ■ B. Sla
vík: Z mladé lyriky moravskoslezské (ref. Pomíjejíc
nost), LidN 23. 1. 1935; B. Slavík in Písemnictví na 
moravském Valašsku (1947); ■ ref. Jednou za sluno
vratu: V. Stupka, Naše Valašsko 1950, s. 94; V. Mar
tínek, SISb 1950; M. Fišerová, HD 1954; M. Ivano v, 
Nový život 1954; V. Stupka, Valašsko 1955, s. 71 
■ ref. Zbojníci: M. Jungmann, LitN 1954, č. 31 (k 
tomu polemika S. Sohr: Kde je kritická odpověd
nost?, HD 1954); V. Stupka, Valašsko 1955, s. 71; A. 
Sivek, Radostná země 1954; D. Šajtar, HD 1954; B. 
Slavík, Valašsko 1958, s. 132 ■; Z. Vavřík: Kytička 
z četyny, LitN 1956, č. 45; ■ ref. Sedmikvítek: V. 
Frýbová, Kultura 1957, č. 43; J. Krystýnek, Valašsko 
1958, s. 58; V. Pazourek, HD 1957; O. Rafaj, Nová 
svoboda 16. 6. 1957 → Portréty (1979) ■;■ ref. Va
lašský vojvoda: O. Rafaj, LitN 1958, č. 3 + Nová 
svoboda 1. 12. 1957 → Portréty (1979); B. Slavík, 
Valašsko 1958, s. 132; O. Šuleř, Červený květ 1958; 
P. Pešta, Impuls 1967 ■;■ ref. Valchař se směje: O. 
Sirovátka, CL 1959; O. Rafaj, Nová svoboda 1. 3.
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Četyna

1959 → Portréty (1979) ref. Koliby v soumraku: 
O. R. (Rafaj), Nová svoboda 28. 2. 1960 → Portréty 
(1979); A. Vala, Červený květ 1960; O. Hostovská, 
Plamen 1960, č. 4 ■; J. Pleskot: Kořeny tvorby B. Č., 
SPPF Ostrava, společenské vědy (1960); O. Sirovát- 
ka: Rázovitý kout Moravy v díle B. C., Zlatý máj 
1961 (zvi. o vztazích k folklóru); ■ ref. Zahrádka tr- 
něná: V. (Z. Vavřík), LitN 1961, č. 34; A. Sivek, Čer
vený květ 1961; (or) (O. Rafaj), Nová svoboda 19. 9. 
1961 → Portréty (1979) ■;■ ref. Živly: Z. Vavřík, 
LitN 1962, č. 30; -zal- (H. Hrzalová), Tvorba 1962, č. 
41; A. Linke, Červený květ 1962 ■; J. Svoboda: ref. 
Drvaři, Nová svoboda 22.12.1963 4- Nad Ráztokou 
B. Č., Nová svoboda 4. 1. 1965 4- B. Č. a Valašský 
vojvoda, in B. Č.: Valašský vojvoda (1966); ■ ref. Be
sedy na staré valše: M. Jungmann, Práce 11. 10. 
1969; vl (Š. Vlašín), Tvorba 1969, č. 5; P. Pešta, Rom- 
boid 1975, č. 1 ■;■ ref. Stříbrný obušek: J. Svoboda, 
Mladá fronta 7. 7. 1972; Š. Vlašín, Tvorba 1973, č. 
4 ■; O. Rafaj in B. Č.: Jednou za slunovratu (1974) 
→ Portréty (1979); P. Pešta: ref. Poselství zapome
nutých, Romboid 1975, č. 1; ■ nekrology: B. Slavík, 
Lid. demokracie (Praha) 15. 1. 1974; M. Rusinský, 
Nová svoboda 16.1.1974 4- Ostravský kult, zpravo
daj 1974, č. 2; O. Rafaj, Lit. měsíčník 1974, č. 2 → 
Portréty (1979) ■; J. Svoboda: Nad osudem a dílem 
B. Č., Listy PPB, ř. 4,1974, č. 5 4- Brzy zapomenuté 
jubileum (.k 70. výr. narození), Ostravský kult, měsíč
ník 1976, č. 12; M. Rusinský: Vzpomínka na B. Č., 
Ostravský kult, měsíčník 1981, č. 10; M. Etzler: B. Č., 
kronikář a vyprávěč valašských osudů, Vlastivěd, lis
ty 1982, č. 1.

PP

Čin (1)

1920-1949

Nakladatelství čs. legionářů; v hojném zastoupení 
kulturně vzdělávacích publikací i v hodnotné bele
tristické produkci uplatňovalo zvláštní zřetel k vý
chovné funkci literatury.

Nakladatelství bylo založeno 7. 11. 1920 
v Praze pod názvem Čin — tiskové a naklada
telské družstvo československých legionářů 
v Praze, z. s. s r. o. (1939—45 název omezen na 
Čin — tiskové a nakladatelské družstvo v Pra
ze, z. s. s r. o.). Vedl je ing. arch. B. Přikryl, 
předsedou představenstva byl dr. V. Charvát 

a mezi jeho členy též spisovatelé V. Kaplický 
(1922—23), J. Kratochvíl (1922—40) a J. Kopta 
(1927—39). 1921 mělo družstvo 198 členů, 
1923 dosáhlo maxima 217 členů, pak počet ko
lísal kolem 200,1935 poprvé klesl pod 190 čle
nů, v příštích letech dále klesal (poslední do
chovaný záznam 1940 126 členů). Č. měl vlast
ní knihkupectví (koncesi získal 1922 B. Fikejz) 
a komisionářství. Družstvo a nakladatelství sí
dlily v tehdejší Praze II, a to postupně: 1920— 
21 Kateřinská 40, 1921—27 Vojtěšská 14, 
1927-37 Karlovo nám. 27, 1938-40 Dittri- 
chova 13. Knihkupectví bylo v Lazarské 8.

Nakladatelství C. patřilo ke středně velkým 
(v prvních 10 letech dosáhla jeho produkce 
necelých 200 knih), usilovalo však o relativně 
široký a přitom vyhraněný vydavatelský pro
gram. Bylo založeno jako nakladatelství čs. le
gionářů; to se projevovalo jak ve vydávání 
užitkových publikací (Příručky čs. legionářů, 
Příručky čs. vojáka, Kalendář čs. legionáře, 
Kapesní kalendář čs. legionáře), tak v množ
ství literatury o národní a demokratické revo
luci a ve výběru domácích autorů. Demokra
tické a levicové zaměření nakladatelství (řada 
členů představenstva byla příslušníky sociálně 
demokratické strany) se mj. uplatňovalo tím, 
že při vydávání legionářské beletrie preferoval 
Č. jednoznačně linii představovanou pracemi 
J. Kratochvíla a J. Kopty (jeho Třetí rota zde 
dosáhla 19 vydání). V pojetí legionářské ideje 
se Č. opíral o dílo prvního čs. prezidenta, který 
se stal jeho kmenovým autorem. Vycházely 
zde Masarykovy sebrané spisy a zároveň sa
mostatně mnoho jeho děl a též prací o něm; 
jeho pojetí kultury odpovídala také celá pro
dukce nakladatelství svým v jistém smyslu 
osvětovým charakterem. Ten se projevil 
zvlášť výrazně ve zvýšeném důrazu na nauč
nou literaturu — filozofickou, sociologickou, 
politickou, národohospodářskou, historickou, 
pedagogickou apod., proti tomu např. poezie 
(zvi. lyrická) se do konce 30. let vydávala jen 
sporadicky. Nakladatelství dbalo na kvalitu 
vydávaných prací, a to opět především z hle
diska v širokém smyslu výchovného. Kmeno
vými beletristickými autory byli J. Kopta a M. 
Majerová. Na překladech cizí prózy se víckrát 
podíleli přední překladatelé (K. Kraus, B. Ma- 
thesius, R. Weiner aj.). Žánr dobrodružné a de
tektivní literatury byl v Č. zastoupen jen vy
branými díly (tento zřetel k hodnotné četbě 
byl podtržen i názvem edice Dobré detektiv-
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ky). V době, kdy koncepce nakladatelství byla 
již plně ustálena, formuloval ji ředitel B. Při
kryl jako snahu odpomoci anarchii ve výrobě 
knihy soustředěním na úkol „uchovávat a šířit 
myšlenky". Prakticky to znamenalo, že 1. „má
lo výtisků mnoha všelijakých knih bude nahra
zeno větším počtem výtisků mála dobrých 
knih", 2. kniha se nebude snažit být zároveň 
„knihou i obrazem", nýbrž bude „vrácena své
mu poslání tím, že bude pouze knihou, zřetel
ně a úhledně vytištěnou na dobrém papíře 
a v několika málo účelných rozměrech“. Ve 
válečných letech se ideový program Č. — ob
hajoba demokratických ideálů — realizoval 
důrazem na domácí tradici. — Až do konce 30. 
let byla nejúspěšnější beletristickou edicí Č. 
Románová knihovna Proud, v níž vycházely 
větší práce různých prozaických žánrů, včetně 
detektivek, od domácích i cizích autorů (J. Ho
ra, Č. Jeřábek, J. Kopta, J. Kratochvíl, F. Lan
ger, M. Majerová, A. C. Nor, K. Nový, K. Polá
ček, E. Vachek aj.; M. C. Aparicio, A. Baillon, 
R. Boylesve, F. C. Carco, R. Dorgelěs, J. Dos 
Passos, T. Dreiser, L. Fabre, D. Garnett, G. 
Hauptmann, V. Ivanov, J. Kallinikov, B. Ke- 
llermann, J. de Lacretell, V. Larbaud, J. Was- 
sermann aj.; 59 sv.). Rozsahově menším dílům 
prozaickým, ale též literatuře pro děti a pra
cím dramatickým byla věnována edice Kruh 
drobné beletrie — Řada druhá, ve které vy
cházela pouze díla českých autorů (J. Kopta, J. 
Kratochvíl, F. Kubka, V. Lacina, M. Majerová, 
K. Poláček aj.; 16 sv.). Podpořit rozvoj původ
ní prozaické tvorby měla Novina — edice 
mladých autorů (A. Hoffmeister, J. Hořejší, J. 
Kopta, S. K. Neumann, V. Vančura aj.; 10 sv.). 
Kruh drobné beletrie — Řada první byl zamě
řen převážně na epickou poezii (J. Kopta, J. 
Kvapil, Z. Vavřík; 4 sv.). Několik literárněvěd
ných knih, vesměs o české literatuře, bylo za
řazeno do edic s jiným celkovým zaměřením: 
do knižnice Tvůrcové a díla — Řada druhá 
(A. M. Píša aj.; 3 sv.), do filozofické Knihovny 
České mysli, již redigovali F. Krejčí a V. K. 
Škrach (J. B. Čapek, F. Kubka aj.; 12 sv.), a do 
kulturněpolitické edice Letáky (J. Kopta, M. 
Majerová aj.; 15 sv.). Literaturu pro mládež 
obsahovaly rozsahově nevelké edice: Žeň, kde 
vyšly pouze Ruské pohádky, Knihy pro mlá
dež — Řada první (J. Kopta, M. Majerová, V. 
Říha aj.; 6 sv.) a Řada druhá (2 sv.). — Válečné 
podmínky vyvolaly změny v programovém 
zaměření nakladatelství, které s sebou přinesly 

Čin

i novou koncepci knižnic. Soudobou českou 
prozaickou tvorbu soustřeďovala románová 
knihovna Zvonice domova, redigovaná J. Kra
tochvílem (J. Bednář, M. Mládek, J. Pecháček, 
M. Součková, H. Šklíbová, J. R. Vávra; 9 sv.). 
Soudobou světovou prózu v nucené omeze
ném výběru přinášela Zvonice světa, redigova
ná rovněž J. Kratochvílem (K. Becker, H. E. 
Busse, H. Fallada, Š. Futabatei, F. Griese, T. 
Jansenová, B. Kellermann, M. Raschke aj.; 12 
sv.). Zatímco doposud vycházela nepočetná ly
rická poezie takřka výlučně mimo knižní řady 
(K. Biebl, J. Haussmann, J. Hořejší, J. Kopta, A. 
M. Píša aj.), vzniká nyní edice Dar, redigovaná 
F. Nechvátalem a V. K. Škrachem, věnovaná 
rozvoji mladé české poezie (J. Aida, K. Bed
nář, K Kapoun, M. Maralík, F. Nechvátal, J. 
Noha, Z. Skyba, D. Šajner; 11. sv.). Snaha 
o prohloubení českého národního povědomí 
našla výraz v edici České perly, redigované A. 
Hartlem a K. Polákem, která měla být věnová
na dílu českých klasiků a průkopníků. Bylo 
však povoleno vytisknout jen prvních 10 svaz
ků (vybrané práce J. Nerudy, ed. K. Polák), 
a i z nich se dostalo do prodeje jen prvních 5. 
Obdobné ideové zaměření měla edice Památ
níky (red. J. Kopta), věnovaná především vý
znamným zjevům českého písemnictví a kultu
ry, jejíž první svazek Dni žalu vyšel už 1937 
(sborníky Bezručův hlas, Kde domov můj, Sta
vitel chrámu, Věčný Mácha). V edici České 
osudy, jež chtěla přinášet díla o odvážných 
Češích, vyšel pouze soubor povídek soudo
bých spisovatelů Dvanáct poutí světem (J. Dr
da, S. Jandík, J. John, F. Kubka, J. Mařánek, Z. 
Němeček, K. Nový, J. Týml, A. J. Urban, E. Va
lenta, J. Weiss; úvod J. Kopta). Edici Dobré de
tektivky redigoval V. Charvát (E. Fiker, M. Ko- 
sina, F. Kvasil aj.; 7 sv.), stejně jako edici Kni
hy dětem (B. Sílová aj.; 4 sv.). V obnovené 
republice navázala na předválečnou Románo
vou knihovnu Proud knižnice Proud — 
knihovna krásného písemnictví; zahrnovala 
tentokrát romány, povídky i poezii (I. Fleisch- 
mann, J. Kopta, J. Orten aj.; 7 sv.).

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Žeň 
(1922); Novina. Edice mladých autorů (1922—23); 
Románová knihovna Proud (1923—37); Letáky 
(1926—32); Knihovna České mysli (1926—35); Kruh 
drobné beletrie. Řada druhá (1927—36); Kruh drob
né beletrie. Řada první (1928—29); Knihy pro mlá
dež. Řada první (Í928—37); Knihovna Tvůrcové 
a díla. Řada druhá (1930—35); Knihy pro mládež.
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Čin

Řada druhá (1930—35); Památníky (1937—41); 
Dobré detektivky (1939—43); Dar (1939—44); Zvo
nice světa (1940—43); Zvonice domova (1940—44); 
České osudy (1941); České perly (1941—42); Knihy 
dětem (1943); Proud (1946—48). — Ostatní: Cesta. 
Knihovna publikací o čs. zahraniční revoluci (1922); 
Doba. Knihovna spisů sociálních a politických 
(1923—25); Program (1925—37); Tvůrcové a díla. 
Rada první (1929—33); Obzor (1927); Válka a revo
luce. Rada první (1928—30); Válka a revoluce. Řada 
druhá (1928—29); Knihy pro život (1941—46); Živá 
věda. Rada Svět člověka (1940—48); Živá věda. Řa
da duchovědná (1946—48). ■ SOUBORNÁ VYDÁ
NÍ: E. Beneš; M. Majerová; T. G. Masaryk. ■ Z OS
TATNÍ PRODUKCE: A. Dvořák: Nová Oresteia 
(1923); ]. Haussmann: Občanská válka (1923); J. 
Kratochvíl: Vesnice (1924); K. Biebl: Zlatými řetězy 
(1926); F. Langer: Jízdní hlídka (1935); M. Majerová: 
Siréna (1935); F. Sušil: Moravské národní písně 
(1941, ed. R. Smetana a B. Václavek). ■ PERIODI
KA. Literární a kulturní: Česká mysl (1923—41, 
1946—47); Čin (1929—39); Čin. Literární oznamova
tel nakl. Čin (1922, pouze 1. číslo); Dobrý den 
(1927—29); Masarykův sborník (1924—33). — Os
tatní: Služba (1922—23). ■

BIBLIOGRAFIE: Čin. Stanovy (1921, znovu 1922 
a 1927); Seznam knih, které vydal Č. (1923); Výroční 
zpráva společenstva Č. za správní rok 1924 (každo
ročně do 1940); Č. ...knihy vlastního nákladu 
(1925); Novinky Činu (1926); Seznam knih Činu 
(1927); Č. Seznam knih (1928, 1929); České romány 
a novinky světových literatur (Čin, 1931); Knihy na
kladatelství Č. (1935); Č. Vánoce (1936); Knihy Činu 
(1938); Seznam knih. Č. (1939); Kniha je nejlepším 
přítelem... (Čin, 1947). ■ LITERATURA: B. Při
kryl: Deset let nakladatelství Č., čas. Čin 1930/31.

oh

Čin (2)

1929-1939

Kulturněpolitický časopis levicového zaměření.

Podtitul: 1935—36 (roč. 7—8) List pro kulturní a ve
řejné otázky; 1937—39 (roč. 9—11) List pro kulturní 
a jiné veřejné otázky. — Redaktor: 1929—1936 (roč. 
1—8) M. Majerová s red. kruhem; 1937—1939 (roč. 
9—11) B. Přikryl. — Majitel a vydavatel: Čin, tisko
vé a nakladatelské družstvo československých le
gionářů, Praha. — Periodicita: 1929—34 týdeník for
mátu A 5: 1929/30 (roč. 1) od listopadu do října 52 

čísel, 1930/31 (roč. 2) od října do června 35 čísel, 
1931/32 (roč. 3) od září do června 44 čísel, 1932/33 
(roč. 4) od září do června 44 čísel, 1933 (roč. 5) od 
července do prosince 25 čísel; 1934 (roč. 6) od ledna 
do prosince 52 čísel, 1935—38 čtrnáctideník (v dvoj
násobném formátu): 1935 (roč. 7) od ledna do pro
since 26 čísel, 1936 (roč. 8) od ledna do prosince 27 
čísel, 1937—38 (roč. 9—10) od ledna do prosince 20 
čísel polovičního rozsahu; 1939 (roč. 11) 3 čísla (v 
únoru úř. zastaven).

Kulturněpolitické zaměření časopisu sice od
povídalo zaměření legionářského nakladatel
ství Čin, avšak již v programovém úvodníku si 
redaktorka M. Majerová vytkla za cíl (jenž byl 
v podstatě dodržen) nevytvářet časopis nakla
datelský, tj. nepreferovat produkci jednoho 
nakladatelství a nepotlačovat složku kritickou 
ve jménu složky informativní. Časopis se vě
noval kultuře v širokém slova smyslu; počet
nost a různorodost příspěvků si vynucovala 
jejich relativní stručnost. Kromě ukázek z be
letrie přinášel Č. články a recenze o české 
i přeložené literatuře, o divadle, filmu a v men
ší míře i o hudbě a výtvarném umění. Rovno
cennou složku tvořily příspěvky o politice, ná
rodohospodářští, sociologii, filozofii, nábo
ženství, historii, školství, knihovnictví apod. 
Politicky se Č. hlásil k demokratické levici; ve
dle ostrých útoků proti katolicismu psal sym
patizujícím i kritickým způsobem o protestan
tismu; soustavnou a podrobnou pozornost vě
noval E. Rádioví; také v umění byl nakloněn 
levicově až socialisticky orientovaným auto
rům, a to spíše realistické než modernistické li
nie. Programovým ukazatelem se stalo otisko
vání citátů: od 5. roč. téměř výhradně z děl T. 
G. Masaryka. K osobitému profilu Č. přispíva
ly velmi časté a kladně pojaté příspěvky o kul
tuře a životě v SSSR a burcující články a zprá
vy o fašismu (zvláště v Německu), které v sou
vislosti s obranou demokratické kultury určo
valy ráz posledních ročníků. To platí přede
vším o závěrečných dvou ročnících, kdy se 
změnilo vedení a zmenšil rozsah listu a kdy 
nabyla převahy složka kulturně informativní.

Většina čísel přinášela krátkou báseň; z čes
kých autorů: J. Aida, F. Branislav, I. Bart, R. 
Foustka, F. Halas, V. Holan, J. Hora, J. Hořejší 
(též překlady), F. Hrubín, L. Jehl, S. Kadlec, V. 
Lacina (zvláště často), H. Malířová, F. Nechvá
tal, V. Nezval, J. Noha, L. Stehlík, V. Pekárek, 
J. Taufer, K. Vokáč aj.; z překládaných básníků 
byli R. Brooke, A. Častagnon, J. Cocteau, P.
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Durian, A. J. Galuszka, V. Lugovskoj, P. Ve- 
rlaine, D. Varužan aj. Ojediněle byla v prvních 
třech ročnících otiskována i próza (K. Konrád, 
J. Kopta, M. Majerová, I. Olbracht, F. Bruck- 
ner, T. Dreiser, J. de Lacretelle, V. Larbaud). 
Fejetony psali především M. Majerová, B. 
Koutník a V. Lacina, počínaje 7. roč. P. Eisner 
a v 10. roč. J. John. — Do oddílu hlavních člán
ků, jenž tvořil jádro časopisu, přispívali přede
vším F. Fajfr (politika, filozofie, sociologie), B. 
Koutník (literatura, osvěta a kniž. kultura) a Z. 
Smetáček (kult, politika a filozofie), kteří byli 
také členy redakčního kruhu. Dále sem přispí
vali pravidelně: V. Běhounek (rus. a sov. lit), J. 
B. Čapek (lit.), A. Černík (lit. krit.), V. Černý 
(románské lit.), P. Denk (sov. umění), J. Dvořák 
(slovenská lit), P. Eisner (něm. lit, lit. krit), Z. 
Fierlinger (polit., od 5. roč.), J. L. Fischer (filo
zofie), O. Fischer (něm. lit., estetika), R. Foust- 
ka (polit., právo), P. Fraenkl (lit. krit.), J. Frejka 
(div.), F. Götz (div. a lit. kritika, od 4. roč.), V. 
Gutwirth (kult, polit.), A. Hartl (podkarpato- 
rus. lit.), J. Hora (lit. krit. a kult, polit), J. Hra- 
bánek (polit.), J. Chalupecký (výtv. krit., od 4. 
roč.), J. Kopta (kultura), B. Mencák (lit. krit), V. 
Kolátor (film), M. Majerová (kul. polit, lit 
krit, div. a film, ref.), J. Nebesář (ekonomika), 
B. Novák (lit krit, od 3. roč.), V. Osvald (polit.), 
A. M. Píša (lit. krit), K. Poláček (série úvah 
o humoru v 1. roč.), B. Polán (lit. krit, od 6. 
roč.), B. Přikryl (kult, polit.), J. Strnadel (lit 
krit., od 7. roč.), J. Tráger (div. krit., od 3. roč.), 
M. Vaněk (polit), L. Vokrová-Ambrosová 
(kult polit, od 9. roč.). Články a recenzemi dá
le přispívali E. F. Burian, J. Čapek, V. Cháb, B. 
Hůla, Č. Jeřábek, L. Jehl, J. B. Kozák, J. Kra
tochvíl, F. Langer, L. Linhart, J. Mukařovský, J. 
Navrátil, K. Nový, M. Očadlík, J. Ošmera, B. 
Václavek, Z. Vavřík, J. Weil aj. — Vedle obšír
né rubriky referátů o knižních novinkách měl 
časopis také rubriku referátů divadelních, od 3. 
roč. filmových, od 5. roč. výtvarných a hudeb
ních, od 6. roč. rozhlasových.

bš

Jan Formánek Činoveský viz Jan Formá
nek Činoveský

ČivmýLumír Čivmý

* 3. 8. 1915 Červený Kostelec

Lyrický básník, překladatel ze španělštiny, francouz
štiny, němčiny, bulharštiny, interpret románských li
teratur, autor veršů a pohádek pro děti.

Jeho otec byl barvířským dělníkem. Do školy 
chodil Č. nejprve v rodišti, od 1927 studoval 
na gymnáziu v Trutnově (mat 1934). Od téhož 
roku žije trvale v Praze. Zde studoval nejprve 
4 semetry na právnické fakultě a poté fran
couzštinu, němčinu, srovnávací lit. a estetiku 
na filoz. fakultě (abs. 1946); 1936—38 byl čle
nem skupiny Blok. Od listopadu 1939 do ledna 
1940 byl vězněn gestapem. 1940—45 byl za
městnán jako redaktor, později jako tajemník 
Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Za 
nacistické okupace se účastnil ilegální práce 
KSČ (též jako člen posledního ilegálního 
ÚV KSČ) a později pracoval v České národní 
radě. 1945 se oženil. 1945—46 byl poslancem 
Prozatímního národního shromáždění a v dal
ších letech pracoval v nejrůznějších stranic
kých a státních funkcích, především politicko- 
kulturního zaměření (náměstek ministra škol
ství, informací, kultury aj.). V polovině padesá
tých let se stal literátem z povolání a věno
val se zejména překládání z iberoamerických 
literatur. Navštívil řadu zčerní Evropy a La
tinské Ameriky (Kuba, Brazílie, Chile, Uru
guay, Kolumbie). Koncem šedesátých let se 
dopustit vážných politických chyb a od té do
by se neúčastní veřejného a politického 
života.

Již básnická prvotina L. Č. naznačila rozkyv 
mezi milostnou tematikou a motivem „chu
dých“. Bezprostředně následující poezie rozví
jela především milostnou tematiku ve smyslo- 
vější poloze. Motiv chudých se v poslední sbír
ce Ráno tkané nahrubo konkretizoval v roz
sáhlém portrétu otce-dělníka a zároveň se roz
šířil ve chválu prostých lidí, v motivy meziná
rodního bratrství, lidskosti a míru. V tom, jak 
spojuje obecnost těchto motivů se smyslově 
bohatou metáforičností, je jeho poezie spříz
něna s verši Španělsky píšících básníků, které 
Č. překládá. Nejbližší mu zůstává svobodomy
slný renesanční patos Albertiho, ke zvláště ob
jevným patří i jeho překlady Kubánce Guillé- 
na. Ve studiích, jimiž své překlady provází, se
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Čivmý

Č. zároveň projevuje i jako teoretizující inter
pret poezie.

ŠIFRA: L. Č. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čteme (od 1940); 
Haló-noviny (od 1936); Hej-rup (od 1936); Host do 
domu; Krit měsíčník (od 1938); Kultura; Lid. novi
ny; Lit. noviny, Listy; Nár. osvobození (od 1937); 
Nová Svoboda (od 1938); Nový život; Orientace; 
Přítomnost (od 1938); Rudé právo; Studentský časo
pis (od 1931); Svět, literatura; Tvář (od 1936); Tvor
ba (od 1936); U Blok (od 1936). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Hlavice sloupů (BB 1938); Sonety paní (1943); Po
hádka o kouzelném džbánu (B pro ml., 1958); Doma 
i venku (BB pro ml., 1959); Ozvěna ódy (B 1960); Rá
no tkané nahrubo (BB 1960); Dva sonety z parketu 
(BB 1961); Čokoládová princezna a jiné pohádky 
školní a předškolní (1961); Ostrov mladé svobody 
(RpRp 1961). — Překlady: Španělské romance (vý
bor, 1938, s F. Nechvátalem a J. Taufrem); V. de Cas- 
tro e Almeida: Život Camöesův (1941); H. Löns: Po
slední Hansbur (1944); F. García Lorca: Cikánské 
romance (1956) 4- Čarokrásná ševcová (1958) 4- 
Spisy (1. Lyrika, 1959, 2. Dramata, 1958, 3. Dramata 
a próza, 1962) 4- Písně na andaluskou notu (1961) 
4- Zelený vítr (výbor, 1969); R. Alberti: Čiré jako 
voda (výbor, 1957) 4- Rozkvetlý jetelíček (1957) 4- 
Válečná noc v muzeu Prado (1964); N. Guillén: An- 
tilské elegie (1957) 4- Písně a elegie (1958); B. de 
Otero: Režný vítr (1960); Španělsko, tobě (výbor 
španělské poezie, 1960); Z tvé číše, Ameriko (výbor 
latinskoamerické poezie, 1962); A. Rimbaud: Já je 
někdo jiný (výbor, 1962); E. Bagrjana: Meteority 
(1963); J. Zalamea: Velký Burundun Burunda zemřel 
(1963); P. Neruda: Dvacet básní o lásce a jedna pí
seň ze zoufalství (1964); L. de Vega: Svůdná Fenisa 
(1964); O. Paz: Na břehu světa (1964); Ty uvězněný 
strome (výbor španělské poezie, 1964); R. M. Rilke: 
Kniha obrazů (1967); H. Matarasso, P. Petitfils: Ži
vot Rimbaudův (1968); M. Aub: Nebožtíci (1969); 
Ch. Cros: Hořká láska (výbor, 1969). I USPOŘÁ
DAL (kromě výborů z autorů, jež sám překládal): 
Verše nad melodií (hudební motivy v české poezii, 
1940); Knihy dětem (1941); Almanach české knihy 
1942 (1942); Dík bojovníku soudruhu S. K. Neuman
novi k sedmdesátinám (1945); Básnický almanach 
1955 (1956). — Svým jménem kryl edici B. Václavka: 
Historie utěšené a kratochvilné (výbor čes. prózy 16. 
a 17. stol., 1941). ■ REDIGOVAL: K padesátinám 
soudruha Gottwalda (1946, s G. Barešem a F. Ne- 
čáskem). ■

LITERATURA: V. Černý: Dva překlady ze špa
nělštiny (ref. Španělské romance), LidN 21. 11. 1938; 
F. Nechvátal: ref. Hlavice sloupů, U Blok 1938; Z. 
Vavřík: Původní a přeložená (ref. Pohádka o kouzel
ném džbánu), LitN 1958, č. 47; Z. K. Slabý: Celková 
stagnace a dílčí úspěchy (ref. Doma i venku), Zlatý 
máj 1960; ■ ref. Ráno tkané nahrubo: M. Červenka: 
Básník tvořivého ticha, LitN 1961, č. 2; M. Vacík, RP 

26. 5. 1961 ■; Z. Vavřík: Je štěstím psát pro děti (ref. 
Čokoládová princezna...), Kultura 1961, č. 51—52; 
H. Klímová: Reportáž a poznání (ref. Ostrov mladé 
svobody), LitN 1962, č. 23; jšr. (J. Snobr): L. Č., Zlatý 
máj 1969.

vf

Člun (vydavatelství) viz in Hyperion

Čteme

1938-1943

Časopis informující o novinkách knižního trhu 
a o aktuálním nakladatelském a literárním dění.

Podtitul: Zprávy o nových knihách. — Redaktor: 
1938 (roč. 1, č. 1—5, tj. do konce kalendářního roku) 
F. Halas s redakčním kruhem; 1939 (roč. 1, č. 6—č. 
11/12) K. Hadrbolec s red. kruhem; 1939—43 (roč. 
2—5) J. Ježek s red. kruhem. — Vydavatel a nakla
datel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Praha. 
— Periodicita: čtrnáctideník; roč. 1 od 30. 9. 1938 do 
16. 6. 1939 (12 čísel); roč. 2 od 9. 11. 1939 do 14. 11. 
1940 (20 čísel); roč. 3 od 22. 1. 1941 do 10. 12. 1941 
(20 čísel); roč. 4 od 29. 1. 1942 do 23. 12. 1942 (20 čí
sel); roč. 5 od 27. 1. 1943 do 26. 5. 1943 (9 čísel).

Časopis navázal na zaniklé Rozhledy. Jeho zá
kladní funkcí bylo informovat o novinkách 
knižního trhu a propagovat je mezi čtenář
skou veřejností.

Převažují v něm přehledy vycházejících 
knih, ediční plány jednotlivých nakladatelství 
a anonce, noticky a reklamy knižních novinek. 
Časopis však přinášel i aktuální zprávy z celé
ho literárního a kulturního dění u nás i v cizi
ně: informoval o kulturních výročích, úmrtích 
spisovatelů, literárních soutěžích, o české kni
ze v zahraničí, přinášel zprávy o mimopraž
ském kulturním životě i zprávy ze světa. Otis-
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Čtrnáctý

koval básně, ukázky překladů, úryvky z próz, 
z literárněkritických děl a z naukové literatury, 
ankety, fotografie a medailóny autorů, rozho
vory se spisovateli a redaktory edic, profily 
nakladatelů i ilustrace, reprodukce a naklada
telské značky. Podával i kritický obraz soudo
bé knižní produkce; L. Čivrný, F. Götz, J. Pilař, 
K. Sezima, J. Šnobr, L. N. Zvěřina aj. zde pub
likovali recenze, kritiky i souhrnné úvahy o ly
rické i prozaické tvorbě. Některá monotema
tická čísla přinášela montáže z monografic
kých prací, ukázek z děl, citátů a bibliografií 
(např. o historické beletrii, románové biografii, 
literatuře pro děti, o pragensiích, hudebním 
a výtvarném umění aj.). Časopis (zanikl tlakem 
okupačních úřadů) byl nejen obrazem knižní
ho trhu, ale i živým, podnětným a nestranným 
průvodcem literárním a kulturním životem.

vv

Čtení o jazyce a poezii viz in Pražský 
lingvistický kroužek

Miloš Čtrnáctý

* 24. 2. 1882 Kralupy nad Vltavou
† 20. 4. 1970 Praha

Prozaik zaměřený na milostnou tematiku, divadelní 
kritik a novinář.

Jeho otec byl lékařem, bratr František Xaver 
Č. (nar. 1890) architektem a beletristou. V Pra
ze — kromě soukromé hudební výuky — stu
doval Č. nejprve na gymnáziu, ale z kvarty 
přestoupil na obchodní akademii. Po maturitě 
a po absolvování obchodního kursu v Berlíně 
se 1902 stal v Praze redaktorem hudební a di
vadelní rubriky deníku Čas a zároveň (až do 
1910) působil jako pražský redaktor deníku 

Plzeňské listy. Od 1904 do 1942, kdy odešel do 
vynuceného důchodu, byl redaktorem deníku 
Národní politika; zde psal především do kul
turní rubriky, a to nej soustavněji o divadle. Je
ho první ženou byla operní zpěvačka R. Kol- 
dovská (1875-1943). 1927-28 spoluřídil re
vuální divadlo v karlínském Varieté, 1929 spo
luzaložil Velkou operetu v Praze (členem ředi
telství zůstal až do jejího zrušení 1945). 1923 
spoluzaložil vysílací společnost Radiožurnál 
a do 1927 zde byl vedoucím rozhlasového pro
gramu. Stal se posledním předsedou Spolku 
českých žurnalistů (1939, půl roku před jeho 
splynutím s Národním svazem novinářů).

Ve svých povídkách a románech se Č. věno
val výhradně milostné tematice. Povídky (nej- 
lepší z nich s vtipnou pointou) těžil především 
ze života pražské smetánky, v románě Zlatá 
pouta rozvinul příběh manželského rozvratu 
a nové lásky v uhlobaronské rodině na pozadí 
česko-německého zápasu. V divadelních refe
rátech věnoval Č. pozornost také životu a exi
stenčním poměrům českého herectva. Pro di
vadlo Urania přeložil z němčiny dvě veselo
hry.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Capulet, Jiří Xaver (spo
lečně s bratrem), Miloš Merten; -ctý. ■ PŘÍSPĚV
KY zn. Čas; Čes. deník (Plzeň); Dalibor; Divad. listy; 
Divadlo; Lumír; Nár. listy; Nár. politika; Plzeňské 
listy; Pozor (Olomouc); Vyšehrad (v příloze Svatve- 
čer pod pseud. Miloš Merten); Zlatá Praha. I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Hříchy mládí (R 1913); Pod již
ním nebem (P 1913); Ženy a milenky (PP b. d., 1919); 
Slečna guvernantka a jiné novely (1919); Zlatá pou
ta (R b. d., 1920). ■ SCÉNICKY. Překlady: F. Schön- 
than, R. Ósterreicher: Pletichářka (1910); F. Schön- 
than, Schlicht: Dvojí sukno (1910). ■ REDIGOVAL 
periodikum: Radiožurnál (pův. ps. Radiojournal, 
1923-27). ■

LITERATURA: -š-: Nový pražský román (ref. 
Hříchy mládí), LidN 15. 11. 1913; V. K.: ref. Pod již
ním nebem, Pražská lid. revue 1913, č. 5; F. V. Vy
koukal: Výpravná próza (ref. Hříchy mládí), Osvěta 
1914; -btk- (V. Brtník): Dne 24. února t. r.... (k pade
sátinám M. Č.), Zvon 1931/32; -mf-: M. Č., Kult, poli
tický kalendář 1967; J. Wenig: Pionýr čs. rozhlasu, 
Lid. demokracie 19. 2. 1967; -k-: M. Č. zemřel, Novi
nář 1970, č. 6.

pb
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Čupr

František Čupr

* 11. 4. 1821 Chrastu Chrudimi
† 29. 6. 1882 Libeň (Praha-L.)

Pedagog a filozof spojující herbartovské východis
ko s vlivy Schopenhauerovy filozofie, projevujícími 
se zejména v rozsáhlém spise o indické filozofii.

VI. jm. František Antonín Č. Syn kováře, na 
studie byl dán ve 12 letech: navštěvoval nor
mální školu (1833—35) a gymnázium 
(1835—39) v Litomyšli, 1839—41 novoměstské 
gymnázium v Praze, kde též absolvoval dvou
leté studium filozofie (1841—43). Po něm se 
věnoval 3 roky univerzitnímu studiu práv, 
1846 byl promován doktorem filozofie a stal 
se vychovatelem v rodině hrabat Nosticů. 
1848—53 byl profesorem na malostranském 
lyceu a pak na Akad. gymnáziu v Praze, 
1848—54 přednášel mimoto filozofii na praž
ské univerzitě (jako docent logiky a metodi
ky); 1851 se stal členem KČSN. Obou učitel
ských míst pozbyl v 50. letech pro snášenlivost 
k opozičním myšlenkovým hnutím mezi stu
dentskou mládeží. V roce odchodu z univerzi
ty dostal povolení zřídit soukromý vyučovací 
ústav v Libni. Na statku Kolčavce (který byl Č. 
vlastnictvím, získaným 1851 sňatkem s dcerou 
ze zámožné rodiny Hlasivcovy) vybudoval tří
letou hospodářskou školu, kterou řídil až do 
1872; vedle ní založil i soukromé gymnázium 
(1862 nabylo právo veřejnosti). V 60. letech se 
účastnil práce v pokrokových hospodářských 
spolcích a psal pro jejich potřeby příručky 
(např. Krátké navedení k hospodářství polní
mu aj.). 1861 byl zvolen do českého sněmu 
(politicky se tehdy klonil k programu Národ
ních listů) za okres Chrudim a Vysoké Mýto 
a stal se i poslancem říšské rady, kde podal ná
vrh na reformu učební osnovy rakouských 
středních škol. — Posledních 10 let života — 
po smrti manželky a po neshodách s vládnou
cími místy ve Vídni — žil jako soukromník na 
Kolčavce a věnoval se studiu filozofie. Byl po
hřben na hřbitově u kostela v Proseku. Syn 
Karel Č. (1863—1937), publikující též pod 
pseudonymem K. Č. Kolčavský, psal od 80. let 
fejetony, črty, povídky a divadelní zprávy (do 
Národních listů, Jitřenky, Palečka, Švandy du
dáka, Zlaté Prahy aj.) a vydal knížku epigramů 
Různá zrnka (1885).

Č. zasáhl do vývoje českého myšlení už ve 

40. letech, kdy psal filozofické a pedagogické 
stati (zejm. do ČČM), ovlivněné herbartov- 
skou filozofií. Jedna z jeho studií (Počátkové 
filozofování řeckého) vyvolala rozsáhlou po
lemiku (v ČČM, České včele, Květech, Ost und 
West) mezi Č., A. Smetanou a J. J. Kolárem na 
jedné a K. Havlíčkem, V. Gablerem a K. Štor- 
chem na druhé straně o oprávněnost filozofie 
v české literatuře a o její orientaci. Č. ve sporu 
zastával proti národně utilitárním zájmům vě
deckost filozofie, podle příkladu filozofie ně
mecké a zejm. učení Herbartova (naproti to
mu Havlíček se stavěl proti jednostrannému 
německému vlivu a doporučoval bližší pozná
ní filozofie anglické a francouzské). Mínění 
své i své strany shrnul Č. v knížce Sein oder 
Nichtsein der deutschen Philosophie in Böh- 
men. Ein Beitrag zur Geschichte der utilisti- 
schen Tendenzen der Jetztzeit (1847). V 50. le
tech napsal německy herbartovskou učebnici 
psychologie. V době, kdy se věnoval práci 
v hospodářských spolcích a řízení svých vyu
čovacích ústavů, psal hodně pedagogické 
a odborné stati, učebnice a praktické příručky. 
V úvahách věnovaných pedagogice kladl dů
raz na citovou výchovu a tělesný výcvik mlá
deže. Hlavní Č. dílo — rozsáhlý spis Učení sta- 
roindické, jeho význam u vznikání a vyvinová
ní názorů zvlášť křesťanských a vůbec nábo
ženských — je projevem jeho snah vytvořit si 
— za inspirace filozofií Schopenhauerovou — 
samostatnější myšlenkové stanovisko, které 
by vyjadřovalo osobitou národní filozofii. 
Čtyřdílný spis je složen z řady volných kapitol, 
podávajících na základě srovnávací metody 
kritiku a rozbor náboženství, pojatého jako 
lidské dílo a projev lidského myšlení. Zejména 
pro své hlavní téma — indickou filozofii, kte
rou v českém prostředí vlastně první zevrub
něji vykládalo — bylo Č. dílo významným pří
nosem a získalo i značný ohlas literární (např. 
u O. Březiny). Průkopnicky se Č. pokusil 
i o překlady z orientální literatury.

PŘÍSPĚVKY in: Augsburger Zeitung (1848); Blaho- 
věst (od 1852); Časopis k prospěchu časem přemě
něných oprav na gymnáziích (1848); ČČM (od 1846; 
1847 Rozbor filozofie Tomy ze Štítného); Ces. včela 
(od 1846); Květy (od 1846; 1847 seriál Listy učitelům 
českým); Ost und West (od 1846); Posel z Prahy (od 
1860); Poutník (od 1847); Prager Zeitung (1848); 
Pražské noviny; Škola (od 1853); Vlastenecký kalen
dář (1858); Zeitschrift fůr die österreichischen Gym- 
nasien (od 1850). ■ KNIŽNĚ. Původní práce: Sein
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oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böh- 
men. Ein Beitrag zur Geschichte der utilistischen 
Tendenzen der Jetztzeit (1847); Krátký přehled his
torie literatury české a zčásti rozbor básně Záboj 
a Slavoj (1851); GrundriB der empirischen Psycho
logie (1852); Učení staroindické, jeho význam 
u vznikání a vyvinování názorů, zvlášť křesťanských 
a vůbec náboženských (3 sv., 1874—78, 4. posmrtně 
1884). — Překlady: Bhagavadgítá. Chvalozpěvy sta
roindické (1877); Lao-c’: Tao-te-king. Cesta k bohu 
a ctnosti. Staročínská kniha náboženská (1878). — 
Ostatní publikace: Čítanka pro školu a dům (1849, 
změn. vyd. 1851 —52 ve 3 sv.); Böhmisches Lesebuch 
fur Anfánger (1850); Česká mluvnice pro Němce 
(1850—51, změn. vyd. 1855); Böhmisches Elementar- 
werk (jaz. učebnice, 1851—58); Lateinisch-deutsch- 
-böhmisches Taschenwörterbuch (1853); Kniha 
modlitební vzdělaným katolíkům ku povzbuzení 
a potěšení (1853, an.); Griechisch-deutsch-böhmis- 
ches Taschenwörterbuch (1854); Pian und Einrich- 
tung der in der Nahé von Prag neu begrůndeten 
Lehr- und Erziehungsanstalt (1854); Programm der 
landwirtschaftlichen Lehranstalt in der Besitzung 
Kolčavka náchst Prag (1858); Zur Revision des der- 
máligen Unterrichtswesens unserer Mittelschulen 
(1863). ■ VYDAL: Blátter fůr Lands- und Volkswirt- 
schaft mit besonderer Růcksicht auf österreich 
(1858). ■ REDIGOVAL časopis: Škola (1953, s jiný
mi). I

LITERATURA: F. Čenský: Čerstvé rovy, Osvěta 
1882, sv. 2; Gamma (G. Jaroš): Gabler contra Smeta
na roku 1847, Čas 3. 7. 1897; M. Jašek: F. Č., Čes. 
mysl 1906,1907; J. Pešek: F. Č. jako reformátor škol
ství na prahu tvorby literární, Věstník českých pro
fesorů 1912; J. Khéres: Literární spor o filozofii v le
tech 1844—48, Výroční zpráva gymnázia v Uher
ském Hradišti 1912/13 a 1913/14; A. Jirásek: Ze sta
rého deníku (s použitím Č. deníku ze studií v Lito
myšli), Zvon 1914/15; F. Pelikán in Boj za svobodu 
české filozofie (1927); A. Janáček: F. Č. a Schopen- 
hauer, Čes. mysl 1929; A. Novák: Dva čeští herbar- 
tovci, LidN 29. 6. 1932.

//

Karel Čupr Kolčavský viz in František
Čupr

Bedřich Čurda-Lipovský

* 20.11.1893 Smolkov (Háj ve Slezsku-S.) 
u Opavy
† 21.10.1962 Ostrava

Dramatik, básník a fejetonista, novinář a osvětový 
pracovník.

VI. jm. B. Č. Narodil se v rodině vesnického 
ševče jako poslední z pěti dětí. Ve čtrnácti le
tech utrpěl těžký úraz nohy, během dlouhodo
bé léčby zvládl učivo měšťanské školy. Po ab
solvování německé obchodní školy v Opavě 
(1912) pracoval jako úředník koksovny v Os- 
travě-Přívoze a intenzívně se věnoval osvěto
vé a popularizační činnosti. Po skončení první 
světové války se zapojil do veřejné práce 
v bezvěreckém hnutí a založil i redigoval ča
sopis Volné slovo; působil v sokolském a so
ciálně demokratickém hnutí, přednášel a psal 
o literatuře, dějinách, astronomii a věnoval se 
ochotnickému a loutkovému divadlu. Touhu 
po cestování, kterou v něm vzbudil jeden 
z učitelů již na opavské obchodní škole, napl
nil cestami do Itálie (1922, 1924), severní Afri
ky (1924), Švédská, Norska a na Špicberky 
(1931), Rakouska (1932), Maroka, Španělska 
a Francie (1934), Polska (1936), Holandska 
a Belgie (1938). Od 1926 byl úředníkem v os
travském krematoriu, od 1928 koresponden
tem a překladatelem v Moravskoostravské 
elektrárně, od 1941 knihovníkem. 1944 byl zat
čen a vězněn v Terezíně. Od 1945 působil jako 
kulturní funkcionář odborů, od 1949 jako kraj
ský tajemník pro záležitosti občanů bez vy
znání, 1962 jako ředitel ostravské Lidové 
hvězdárny. Poprvé ženat od 1915 (ovdověl 
1943), podruhé od 1946 (s herečkou O. Čela- 
kovskou).

Literární činnost Č.-L. se štěpí na část popu
larizačně osvětovou a část uměleckou (poezie, 
próza, drama). V poezii, mnohde poplatné 
bezručovské baladičnosti, rozvíjel především 
sociální, rodinné, národní a regionální motivy, 
reflexe o náboženství a historii a dojmy z cest. 
Úspěšnější byl Č.-L. v dramatice, vyvolané 
vlastní dlouholetou činností na poli ochotnic
kého divadelnictví a obírající se národnostní
mi a sociálními konflikty, historickými náměty 
nebo aktuálními otázkami lidské svobody. Po
vídková a fejetonistická tvorba Č.-L. má větši
nou cestopisný ráz; větší čtenářský ohlas zís-
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kala autobiografická próza, zachycující osudy 
vězňů v Terezíně. Některé práce popularizač
ní a prozaické (Nepotrestaný zločin, Saharské 
novely), právě tak jako hry původní (Atom 
hrozí světu, Čarodějnice, Démantová brož, Ko
nec světa, Letem dějinami, Nezvaný host, Oko
vy, Přijde den, Řina Karenová, Setkání) i pře
ložené (H. Můller: Hvězdy, V. Hirschfeld: Půl
noční návštěvy), zůstaly v rukopisech (uloženy 
v Městském archívu v Ostravě).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bezežel Čarud, Bol. Ha
vlíček (prvotiny), Dr. Lux, Lipovský, Robert Rádius; 
B. Č.-L, Č. L-ský (Rašple, 1917), -ský. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Černá země (1932—33); Červánky; Duch ča
su (od 1924); Hlas lidu slezského; Hlubina; Kopřivy; 
Lid. osvěta; Mor. buditel; Pestrý týden (1931); Právo 
lidu (od 1930); Rudý kraj; Rašple; Svědomí; U rod
ného krbu; Volná myšlenka; Volné slovo 
(1919-39); Záře; Zpravodaj (1931). ■ KNIŽNĚ. Be
letrie :N setr nad Ostravou. Dumka (BB b. d., 1922); 
U loretánské Panny (FF 1927); Touhy a nálady (BB 
1927); Převrat (D 1927, 1929 s tit. Převrat 1918); Na 
majáku (D 1944); Terezínské katakomby (P 1946). 
— Ostatní práce: Proti prostituci (1920); Nábožen
ství a socialismus (1921); Před 100 lety narodil se bá
sník Björnstjerne Björnson (1932); Postavili jsme 
pomník španělskému mučedníku za volnou školu 
Francisco Ferrerovi y Guardia... J1936). I SCÉ
NICKY Hry: Letem dějinami; Řina Karenová 
(1929). ■ REDIGOVAL časopis: Volné slovo. Orgán 
Unie socialistických svobodných myslitelů 
(1919—39); sborníky: Pozorujeme oblohu (1941), 
Hornická ročenka (1947). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: F. Ferrer y Guardia. Hrst vzpomínek (1934); 
Rok kulturní práce na Ostravsku (1947). ■

LITERATURA: -rb-: ref. Večer nad Ostravou, 
Dělnická osvěta 1922, č. 7; ■ ref. Touhy a nálady: 
K. Š. (Štorch), Rozpravy Aventina 1925/26; -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 1926/27 BjWeisl: Spor na 
Ostravsku (o soudní při kolem hry Řina Karenová), 
Rozpravy Aventina 1930/31; V. Běhounek: Knihy 
z vězení (ref. Terezínské katakomby), Kult, politika 
1946/47, č. 11; F. Kadavý: B. Č.-L. zemřel, Říše hvězd 
1962.

os

Karel Čvančara

* 22. 4. 1882 Plzeň
† 21. 4. 1970 Praha

Publicista, dramatik, prozaik a překladatel z anglič
tiny, francouzštiny, italštiny, maďarštiny, němčiny 
a švédštiny.

Studoval v Praze na technice (1901—03 jako 
řádný a 1904—05 jako mimoř. posluchač sta
vebního inženýrství) a na filoz. fakultě (1903— 
06 zde poslouchal přednášky z filozofie, histo
rie, pedagogiky a estetiky); 1904 se účastnil za
ložení Svazu českého studenstva (krátce řídil 
jeho orgán Studentský věstník). Již během stu
dií byl literárně a publicisticky činný. Nejprve 
pracoval v Šimáčkově nakladatelství, poté ja
ko novinář: 1904 vstoupil do redakce Hlasu 
národa, od 1908 byl redaktorem Venkova, 
později též redaktorem a šéfredaktorem Veče
ra (1925—34), redigoval také obrázkový časo
pis Rozkvět. 1942 odešel do důchodu.

Č. literární činnost, provázející profesionál
ní novinářskou práci, souvisela s autorovými 
divadelními zájmy a organizačním působením 
mezi ochotníky: pro ně napsal komedie a in
struktivní příručku, připravil scénickou adap
taci lidového obyčeje a zábavné pořady. 
Úpravou známých vyprávění o baronu Práši
lovi a o Enšpíglovi se obracel k mladým čtená
řům. Významnější byla jeho překladatelská 
činnost z několika jazyků, v níž se orientoval 
zejména na prózu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Cancílek Čvančara z Hu- 
bomel, Cancílek z Hubomel, Carlo di Praga, Drag, 
Evžen Fiala (překl.), J. K. Novák (překl.), J. Pešek 
(Zlatá Praha, Zvon), J. Toušek (Venkov, překl.), Ka
rel Lužan (Zlatá Praha, překl.), Mamert Pavlát (Roz
květ), K. Plzeňský (Zlatá Praha, Zvon), Lad. Rudl 
(překl.), Milada Pilná (překl.), Rudolf Mráček (pře
kl.), Sidi, V. Rybák (Zlatá Praha, Rozkvět); Č-a (Ven
kov), Čvan (Rozkvět, Venkov), K. Čv. (Venkov). I 
PŘÍSPĚVKY m.Čes. loutkář (od 1912); Hlas náro
da (od 1904); Osvěta (od 1904; 1904-16 div. ref.); 
Radikální listy (od 1908); Rozkvět (od 1911); Samo
statnost (od 1908); Večer (od 1925); Venkov (od 
1908); Zlatá Praha (od 1901); Zvon. ■ KNIŽNĚ. Be
letrie a práce o literatuře: Bandita Mortadelli (D se 
zpěvy, 1906, pseud. Carlo di Praga); Divadelní pří
ručka (1914); Bohumil Zahradník Brodský, jeho vý
znam, dílo a život (1923); Nepřítel rozhlasu (D se 
zpěvy, 1928); Dobrodružství barona Prášila (P pro 
ml., 1929, pseud. Karel Lužan); Enšpíglova šibalství
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(P pro ml., b. d., 1929); Selská svatba česká (scén, 
úprava, 1931); Honba za dědictvím (D 1941); mimo
to zábavný leták Dryáčník tombolář (1906, pseud. 
Cancílek Čvančara z Hubomel). — Překlady: P. a V. 
Margueritte: Jařmo nebo volnost? (1906, pseud. K. 
Lužan); Bret Harte: Klášterní schovanka (b. d., 1917, 
pseud. R. Mráček); F. Herczeg: Román krásné květi- 
nářky (1917, pseud. J. K Novák); G. Csiky: Dcerušky 
páně Blažejovy (1918, pseud. L. Rudl); A. Dumas st.: 
Svatební šaty (1919, pseud. K Lužan) 4- Králův ša
šek (1920) 4- Královnin náhrdelník (1923) 4- Tajem
ný doktor (1932, 1. Červánky revoluce, 3. Dcera 
markýzova) 4- V předvečer Bartolomějské noci 
(1933); E. Kuylenstierna: Na vlastní vrub (1919, 
pseud. M. Pilná); M. Hennequin: Miláček dam 
(1921); S. Guitry: Noční hlídač (1923); E. Zola: Život 
a milování (1923, pseud. K. Lužan); G. Verga: Tygři
ce (1927, pseud. K. Lužan); V. Hugo: Ubožáci (1928, 
s J. Novým a P. Moudrou); C. Menděs: Zlatá slečna 
(1928); L. Gallet: Čertův kapitán (1929); E. Sue: Taj
nosti pařížské (2 díly, 1929); H. Allorge: Ostrov beze 
spánku (1931); G. Ohnět: Herečka (1931); M. Kron- 
berg: Mládí startuje (1932); H. Murger: Bohéma (2 
díly, 1932); J. Retcliffe: Kněžna sibiřských plání 
(1934) 4- Skadarská vlčice. Kříž a půlměsíc (1934) 
4- Pohřbený prapor (1935); R. Kraft: Nobody 
(1935—36); J. de la Hire: Tři hoši v Habeši (1936); G. 
Ferry: Bělouš prérie (1938). ■ REDIGOVAL perio
dika: Studentský věstník (1905/06, č. 1); Venkov 
(1908-42); Rozkvět (1911-23, 1923-26, s P. Fin- 
galem); Večer (1925—34, s J. Pachmayerem). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Veselá hodinka (výbor 
humor, veršů, 1904, pseud. K. Lužan); K Sabina: Ša
šek Jiříka Poděbradského (adapt., b. d., 1924). ■

LITERATURA: K (V. Červinka): Z literárního tr
hu (ref. Divadelní příručka), Zlatá Praha 1913; J. Vo
dák: Obnovený a upravený Sabina, Čes. slovo 12.10. 
1924; an.: Senior českých novinářů, Novinář 1970, č. 
6.

et

Mikuláš Dačický z Heslová

* 23. 12. 1555 Kutná Hora
† 25. 9. 1626 Kutná Hora

Autor memoárů a básnických skladeb, hlavně sati
rických a vlasteneckých.

Jeho otec Ondřej (1510—71) přišel v mládí ne
známo odkud do Kutné Hory, kde se 1532 

oženil s vdovou A. Křivoláčkovou a získal tak 
sňatkem základnu k pozdějšímu společenské
mu vzestupu i příjmení Křivoláček, jehož uží
val vedle příjmení Dačický, snad původního. 
Po manželčině smrti uzavřel 1538 druhý sňa
tek s Dorotou, devatenáctiletou dcerou zá
možného kutnohorského erbovního měšťana 
Mikuláše z Práchňan (1485—1550), a tcháno
vým vlivem dosáhl záhy předního postavení 
ve správě města. Třebaže se (na rozdíl od tra
dičního utrakvismu tchánova rodu) hlásil k lu
tersky orientovanému novoutrakvismu, svěřil 
mu 1551 Ferdinand I. úřad královského rych
táře, a když se této funkce brzy vzdal, byl jme
nován horním hofmistrem, tj. předsedou hor
ního soudu. Nedlouho před smrtí získal pro 
sebe a své potomky přídomek z Heslová s er
bem, který navazoval na erb Práchňanských. 
Stal se tak dědicem jejich erbu i značné části 
majetku, ale už dříve také pokračovatelem 
v memoárových záznamech, které členové ro
du vedli od doby Vladislava II. Zahájil je Bar
toš z Práchňan (1444—1510), kutnohorský důl
ní podnikatel, pokračoval v nich jeho nej starší 
syn Jan († 1521), po něm jeho mladší bratr, 
Ondřejův tchán Mikuláš, a konečně Mikulášův 
syn Jan (1522—52), jímž rod Práchňanských 
vymřel. Po O. Dačickém pak pokračoval v zá
znamech jeho syn M. D. — Byl jedním ze 14 
dětí z Ondřejova druhého manželství, z nichž 
většina rodiče nepřežila. 1570 jej otec svěřil 
kladrubskému opatu J. Vronovi z Dorndorfu, 
aby si u něho osvojil literární vzdělání a naučil 
se latinsky; odnesl si odtud i právnické znalos
ti. Jak dlouho zde zůstal, není známo. U opata 
pobýval znovu 1576—77. Od té doby žil trvale 
v Kutné Hoře, brzy jako jediný mužský poto
mek z otcova druhého manželství. Dědický 
podíl po rodičích mu umožňoval, že se nemu
sel věnovat výdělečné činnosti. Až do zralého 
věku si počínal značně nevázaně a pro časté 
výtržnosti se dostával do rozporu s právem. 
Soudní spory vyplnily velkou část jeho života, 
poznal i kutnohorské vězení, zvláště během ví
ce než třicetiletého sporu s pozůstalými po 
Šťastném Novohradském z Kolovrat, kterého 
1582 v šarvátce zabil. Dovedl však obratně vy
užívat svých právních znalostí a patrně i zná
mostí, takže býval vždy po nedlouhé době 
z vězení na záruku propuštěn. 1590 uzavřel 
sňatek s Alžbětou Mládkovou, dcerou kutno
horského měšťana. V prvých letech manžel
ství, které zůstalo bezdětné, se sice začal podí-
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let na důlním podnikání, současně ho zaujaly 
také zápisky předků a počal je pořádat a pře
pisovat, ale obojí činnosti brzy zanechal. Při 
první z nich však měl příležitost — podobně 
jako už jeho otec — poznávat korupci báň
ského úřednictva a cizích expertů, v níž odha
loval hlavní příčinu vleklého poklesu důlních 
výnosů, a později na to ve svém díle nepřestá
val poukazovat. Teprve na počátku nového 
století, s přicházejícím stářím, změnil M. D. na
vyklý způsob života. Po manželčině smrti 
(1610) se vrátil znovu k zápiskům předků a na
vázal na ně zápisky vlastními. Opíral se přitom 
o písemnosti úřední povahy i o dobové noviny, 
především však bystře sledoval život ve svém 
okolí. Značná část zápisků vznikala současně 
s událostmi.

Paměti, na nichž pracoval v pozdním věku, 
svou vážností kontrastují s jeho někdejší ži
votní lehkomyslností. Nejvíce místa věnoval 
M. D. událostem v Kutné Hoře, ale všímal si 
také dění v celé zemi i v zahraničí. Podle toho 
zápisky předků i své vlastní rozděluje do časo
vě paralelních oddílů s tematikou kutnohor
skou a ostatní. O vlastních životních osudech 
hovoří jen málo. Svůj postoj k zaznamenáva
ným událostem zato vyjadřuje nezřídka kritic
kou nebo ironickou poznámkou, gnómickým 
úslovím českým či latinským, v próze nebo ve 
verších. Tyto prostředky, přispívající k umě
lecké jednotě díla, se výrazně podílejí na jeho 
osobitém literárním charakteru; toho Paměti 
nabývají zvláště díky vlastenecky laděné po
slední části, psané již v době pobělohorských 
perzekucí a třicetileté války. Jednu redakci Pa
mětí (dokončenou 1620) uzavřel M. D. rokem 
1619, další (s předmluvou) dovedl až do roku 
své smrti Tak vzniklo souvislé pásmo auten
tických zápisků příslušníků téhož rodu, svým 
více než stoletým časovým objemem jedineč
né v naší literatuře. Závěr Pamětí, obsahující 
zprávu o autorově smrti a pohřbu, připojil syn 
jeho nevlastního bratra Matyáš D. z H. V bá
snické sbírce sestavené 1619, které dal v druhé 
redakci (1620) titul Prostopravda, se M. D. sou
středil především na společenskou kritiku vy
volanou soudobou kutnohorskou skutečností, 
ale jeho satirické výpady míří rovněž proti 
římské církvi a jejímu duchovenstvu. Nechybí 
ani vlastenecká složka známá z Pamětí. Jen 
nemnoho veršů odpovídá nevázanosti autoro
vých dřívějších let Mezi Pamětmi a Prosto- 
pravdou je zřetelná souvislost. Některé básně 

z Prostopravdy se objevují také v Pamětech, 
zasazeny do kontextu se záznamy událostí, 
které ilustrují a na jejichž okraji snad zčásti 
také původně vznikaly. Při redigování Pamětí 
z nich pak autor pravděpodobně vytvořil ce
lou sbírku nebo aspoň její základ. Prostoprav
da je první česky psaná sbírka básní domácího 
autora v naší literatuře. Obě díla se dochovala 
jen rukopisně, není známo, že by autor dal co
koli tisknout.

RUKOPISNĚ: Paměti (konvenční titul; redakce 
první z 1593—94 a třetí z 1620—26 v autografu, re
dakce druhá z doby před 1620 jen v pozdějších vý
tazích); Prostopravda (páv. titul; ve dvou autogra- 
fech z 1619 a 1620). ■ EDICE. Paměti (2 sv., 1878, 
1880, ed. A. Rezek); Prostopravda (1902, ed. F. Strej
ček, neúplné; 1920, ed. J. Krecar). — Výbory: Paměti 
(1940, ed. J. Mařánek; 1975, ed. E. Pražák). — Kore
spondence: J. Fiala: Korespondence M. D. (úřední 
koresp. z 1595, 1608—10, 1614), Podvysocké listy 
1913. — Souborné vydání: Prostopravda — Paměti 
(1955, ed. E. Petrů a E. Pražák). ■

LITERATURA: F. B. Mikovec: M. D. z H., ČČM 
1854; A. Rezek in M. D. z H.: Paměti (1878); P. M. 
Veselský in Pánové Dačičtí z H. (Kutná Hora 1886); 
J. Mařánek in M. D. z H.: Paměti (1940); E. Petrů a E. 
Pražák in M. D. z H.: Prostopravda — Paměti 
(1955); E. Petrů: Vývoj básnické tvorby M. D. z H., 
sb. Příspěvky k dějinám starší české literatury 
(1958); J. Špét: Neznámé doplňky k Pamětem M. D. 
z H., LF 1965; E. Pražák in M. D. z H.: Paměti (1975).
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1314

Nej starší kronika psaná v českých verších.

Dílo zaznamenává ve zhruba 4 600 verších 
(rozdělených prvním vydavatelem P. Ješínem 
do 106 stručných kapitol) po středověkém 
způsobu události od biblické potopy světa až 
do nastoupení Jana Lucemburského na český 
trůn 1310. Věcně se opírá hlavně o Kosmu, dá
le o domácí legendy, o kronikářské zápisy 
dnes neznámé a o tradici kmenových, místních
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a erbovních pověstí; pro dobu od sklonku 13. 
stol, vycházel autor i z vlastní paměti. Autor 
DK není znám (T. Pěšina z Čechorodu ho 1673 
na základě starších zmínek mylně ztotožnil 
s historicky nedoloženým boleslavským ka
novníkem Dalimilem Meziříčským; odtud 
i tradiční název skladby — Kronika boleslav
ská; všechny pozdější pokusy o zjištění autora 
zůstávají v oblasti dohadů a hypotéz). Básník 
měl patrně vztahy k severním a severovýchod
ním Čechám, náležel ke šlechtě, zastával 
a propagoval konzervativní názory; podle 
převažujícího zájmu o světské politické dění 
a podle glorifikace domácích šlechtických 
předků jako ztělesnění autorova společenské
ho ideálu lze soudit, že byl spíš šlechticem 
světských zájmů než knězem.

DK vznikala patrně za krize v letech po vy
mření přemyslovské dynastie jako politický 
pamflet, namířený proti cizácké vládě v Če
chách a proti politické i hospodářské rozpína
vosti cizí dvorské šlechty a německého patri
ciátu; burcovala historickými argumenty a vý
razně protiněmeckým zaměřením domácí 
šlechtu k společenské aktivitě, k ochraně vlast
ních zájmů a k odpovědnosti vůči národnostně 
chápanému státnímu celku. Tímto pojetím stá
tu zobecnil autor DK politické zájmy jedné 
společenské vrstvy, česky cítící šlechty (jejíž 
pozice ve státě byla podlamována jak cizí 
a odnárodnělou šlechtou, tak bohatým němec
kým patriciátem), a to způsobem, který odpo
vídal progresivní vývojové tendenci státního 
a národnostního celku. Skutečné i fiktivní his
torické události jsou v DK podávány s důra
zem na věcné sdělení faktů a s jejich jedno
značným hodnocením ve smyslu základního 
ideového záměru díla; vyplývající poučení je 
často tlumočeno formou básnických gnóm ne
bo přísloví, zobecňujících společenskou zkuše
nost. Takto pojatý výklad národních dějin byl 
srozumitelný a přitažlivý pro širší okruh než 
jen pro českou šlechtu, k níž se původně pře
devším obracel. Obecná srozumitelnost byla 
podporována i ztvárněním kroniky, které vy
užívá jako působivého uměleckého prostřed
ku větně orientovaného bezrozměrného verše, 
blízkého mluvenému projevu, prosté syntak
tické stavby a slovníku sdělovacího jazyka. — 
O oblibě díla svědčí jeho dochování v osmi 
ucelených rukopisech a pěti zlomcích. Všech
ny rukopisy jeví rysy aktivního přístupu písařů 
a pořizovatelů k tradovanému dílu; vykazují 

textové proměny, v nichž se rýsují tři verze dí
la. První verze (rukopisy cambridgeský, fran
tiškánský, vídeňský) přerostla postupnými 
úpravami a přídavky kolem pol. 15. stol, v dru
hou verzi (rukopisy lobkovický, cerronský, 
Pelclův, fůrstenberský), následovanou po po
lovině století individuální úpravou staršího 
textu, pořízenou asi písařem J. Pinvičkou (ru
kopis zebererovský). — Verš DK se stal vzo
rem pro některé mladší skladby, sledující rov
něž politické cíle (anonymní dodatky k DK 
o událostech let 1310—22, O Přemyslu a Závi- 
ši, O válce s Uhry). Dílo samo zůstalo neoby
čejně dlouho živou součástí české literatury, 
poutalo zájem i v německém prostředí (bylo 
ještě ve 14. stol, veršem a v 15. stol, prózou 
přeloženo do němčiny). Svou tendenčností 
a zejména tím, že u idealizovaných a oslavo
vaných představitelů staré české šlechty zdů
razňovala podřízení osobních zájmů nadosob
ní ideji národnostně vyhraněného státního 
společenství, nabývala DK aktuálnosti zejmé
na v dobách národního ohrožení (za husitství, 
kdy poskytla hlavní argumentační materiál 
pro agitační Krátké sebránie z kronik českých 
k výstrazě věrných Čechov, za stavovského 
povstání 1618—20 v prvním tištěném vydání). 
V pozdějších edicích F. F. Procházky a V. 
Hanky plnila národně uvědomovací úlohu ješ
tě v obrozenské době.

EDICE: Kronika stará kláštera boleslavského o po
sloupnosti knížat a králův českých... (1620, ed. P. 
Ješín z Bezdězi); Kronika boleslavská o posloupnos
ti knížat a králů českých... (1786, ed. F. F. Procház
ka); Dalimilova Chronika česká, v nejdávnější čtení 
navrácena (1849, ed. V. Hanka, 1874 s historickými 
a gramatickými poznámkami ]. Ortha); Rýmovaná 
kronika česká takřečeného Dalimila (1877, ed. J. Ji- 
reček); totéž in FRB 3 (1882, ed. J. Jireček); Kronika 
Dalimilova podle rukopisu cambridgeského (1892, 
ed. V. E. Mourek); Dalimilova kronika (1948, čtenář
ské vydání Jirečkova textu); Nejstarší česká rýmo
vaná kronika takřečeného Dalimila (1957, ed. B. Ha
vránek a J. Daňhelka); — (překlady do němčiny:) 
Dalimils Chronik von Böhmen (Stuttgart 1859, eď 
V. Hanka); in FRB 3 (1882, ed. ]. Jireček); — (úpravy 
a překlady do nové češtiny:) Česká kronika takřeče
ného Dalimila (1920, novým jazykem přepsal V. 
Flajšhans); DK (1948, prozaický přepis M. Maralík); 
Kronika takřečeného Dalimila (1977, přebásnila H. 
Vrbová). ■

BIBLIOGRAFIE: Č. Zíbrt in Bibliografie české 
historie 2 (1902). I LITERATURA: J. G. Meinert: 
Die böhmischen Geschichtsschreiber des ersten
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Zeitraums bis 1400, Wiener Jahrbuch der Literatur 
15, 1821; F. Palacký in Wurdigung der alten böhmi- 
schen Geschichtsschreiber (1830); J. Jireček: Ruko
věť 1 (1875) 4- Uber die Reimchronik des sog. Dali
mil, insbesondere uber die Handschriften der selben, 
Zprávy o zasedání KČSN 1876; J. Vančura: Pokud 
v kronice t ř. Dalimila užito jest podání ústního, 
Zpráva reál, gymnázia v Kolíně 1884; J. Teige: Die 
Quellen des sogenannten Dalimil, Mitteilungen fúr 
österreichische Geschichtsforschung 9, 1888; J. Šus- 
ta: Kritické příspěvky k dějinám Přemysla Otaka
ra II., 2. Píseň Král Přemysl Otakar a Záviš, ČČH 
1896; M. Jeřábek: Kronika Neplachova, ČČM 1902; 
A. Bachmann: Die Reimchronik des sogenannten 
Dalimil, Archiv fúr österreichische Geschichtsfor
schung 91, 2. pol., Vídeň 1902; J. Goll: ref. A. Bach
mann, Die Reimchronik des sog. Dalimil, ČČH 1902; 
A. Polák: Krátké sebránie z kronik českých k vý- 
strazě věrných Čechov (s edicí), Věstník KČSN 
1904; M. Jeřábek: Rozbor Kroniky Dalimilovy, 
ČČH 1904 a 1905; A. Tomsa: O slovosledu u Dalimi
la, Zpráva reál, gymnázia v Kolíně 1912 a 1913; B. 
Hroch: Einiges uber das Verháltnis des mhd. Dalimil 
zum alttschechischen Originál, Zpráva reálky ve 
Svitavách 1914; A. Tomsa: Rýmovaný německý pře
klad tzv. Kroniky Dalimilovy a jeho poměr k české 
předloze, ČMF 1915; J. Šusta in Dvě knihy českých 
dějin 2, Počátky lucemburské (1919); A. Havlík: 
Shody veršové legendy o sv. Prokopu s Kronikou 
Dalimilovou, Slovanský sborník věnovaný F. Pa- 
strnkovi (1923); P. M. Haškovec: Ke kritice Dalimila, 
ČMF 1923; G. Kovařík: Studien zu Dalimil, Jahr
buch der philosoph. Fakultát der deutschen Univer- 
sitát in Prag 3, 1929; J. V. Šimák: Kdo skládal kroni
ku t. ř. Dalimila? ČČH 1932; Š. Krčméry: Este nie- 
kol’ko slov o tzv. Dalimilovi, Sborník Matice sloven- 
skej 1933/34; J. Beran: Bl. Zdislava — příbuzná Da
limilova? ČSPS 1938; J. V. Šimák: Hynek Žák z Du- 
bé či Havel z Lemberka, ČSPS 1938; J. Šusta in Král 
cizinec (1939); J. B. Čapek: Dalimilův hlahol jasný, 
LF 1941 → Záření ducha a slova (1948) 4- Dalimil 
a jeho kronika, in DK (1948); F. M. Bartoš: Kdo je 
nejstarší český kronikář?, in Knihy a zápasy (1948); 
J. Hrabák: O Dalimilově kronice, NŽ 1949, č. 8; M. 
Očadlík: Gentis Bohemicae fidelis zelator ac inde- 
fessus propagátor (1957); Z. Kristen: DK — její au
tor a prameny, in Nej starší česká rýmovaná kronika 
takřečeného Dalimila (1957); R. Urbánek: O volbě 
Jiřího z Poděbrad za krále českého (1958, s edicí 
Krátkého sebránie); F. M. Bartoš: Nová recenze Da
limila a záhada jeho osobnosti, LF 1959; J. Hrabák 
in Studie o českém verši (1959); M. Šváb in Prology 
a epilogy v české předhusitské literatuře (1966); Z. 
Tichá in Staročeské skladby 14. a 15. století složené 
bezrozměrným veršem (1969); N. Kvítková: Lexi
kální a stylizační rozdíly u hlavních skupin rukopisů 
Kroniky t. ř. Dalimila, LF 1974; J. Lehár: Slovesné 
umění DK, SaS 1976 4- DK a počátky české sloves- 

nosti, SaS 1976 4- O sedlčie knieni Boženě, LF 1976 
4- Nad hádankou slovesného rodokmenu DK, ČLit 
1978 4- in Nejstarší česká epika (1983); M. Bláhová 
in Kronika takřečeného Dalimila (1977).

A

Marie Damborská

* 15. 2. 1895 Lednice

Prozaička, fejetonistka, autorka rozhlasových pá
sem a her pro dospělé i pro mládež; celé její dílo tě
ží tematicky z lidového života na Slováčku.

Roz. Jurkovičová, narodila se jako dcera haj
ného v hájovně Lubeš u Lednice. Měšťanskou 
školu vychodila v Podivíne a (poslední ročník) 
ve Strážnici, poté absolvovala učitelský ústav 
v Olomouci. Od 1914 učila ve Velkých Bílovi
cích u Břeclavi; zde začala být 1921 literárně 
činná, zde se po válce provdala za důstojníka, 
s nímž 1927 odešla na tehdejší Podkarpatskou 
Rus, kde působila na menšinové škole v nově 
založené legionářské kolonii Svoboda poblíž 
Berehova (srov. její příspěvek ve sb. Kolonie 
a obec Svoboda, 1933). 1936—39 učila znovu 
ve Velkých Bílovicích (od 1936 se datuje její 
intenzívní spolupráce s brněnským rozhla
sem), poté v Lomnici u Tišnova, 1940 byla 
však jako žena legionáře suspendována; 
v Lomnici žila až do konce války a živila rodi
nu literární prací. Po osvobození působila 
krátce v Brně, pak až do 1953 v Dolních Du- 
najovicích u Mikulova. V důchodu žila napřed 
v Dalečíně u Bystřice nad Pernštejnem, od 
1957 v Pavlově u Mikulova, pak v Černé Hoře 
u Blanska.

Knižně publikované práce jsou jen zlom
kem z celého literárního díla M. D., které čítá 
velké množství časopisecky tištěných fejetonů, 
povídek, krajových pověstí a článků a řadu 
rozhlasových prací (pásem i her) určených jak 
dospělým, tak mládeži. Jejich jediným základ
ním námětem je lidový život v autorčině rod
ném kraji, v tzv. Podluží. V realistických pró
zách povídkových i románových klade autor
ka stejný důraz na zpodobení typických ves-
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nických osudů (zvláště starých lidí) jako na za
chycení každodenních pracovních úkonů, ži
votních konvencí a tradic tohoto vinařského 
kraje; v dialozích využívá nářečních prvků.

PŘÍSPĚVKY in: Družstevník (Velké Bílovice); Lid. 
noviny; Malovaný kraj; Rozsévač. ■ KNIŽNĚ. Bele
trie: Boží vinohrad (Ř 1942); Staří lidé (PP 1947). ■

LITERATURA: V. Richter: Spisovatelka M. D., 
Od Hradské cesty 1967 + Podpálavská spisovatel
ka, Beseda naší vesnice 31. 8. 1973; V. Cvek: Zářivé 
příklady, Kat. noviny 15. 2. 1976.

jo

Jiří Václav Daneš

* 23. 8. 1880 Unhošť
† 11. 4. 1928 Los Angeles (USA)

Zeměpisec a výzkumný cestovatel, autor cestopisů.

Dvanácté dítě (jediné z druhého manželství) 
Josefa D., sládka a majitele velkostatku v osa
dě Nový Dvůr u Unhoště; matka, učitelka 
a pracovnice ženského hnutí, byla dcerou pro
slulého účastníka pražské revoluce 1848 P. Fa- 
stra. Po otcově smrti (1883) se D. s matkou 
přestěhoval do Prahy, vystudoval gymnázium 
v Křemencově ulici (mat. 1898) a obory země
pis a dějepis na filoz. fakultě (doktorát 1902). 
Po jednoroční vojenské službě studoval 
1903—04 v Berlíně. 1906 se stal docentem vše
obecného zeměpisu na filoz. fakultě, 1907 na 
Českém vysokém učení technickém v Praze, 
1912 byl jmenován profesorem. 1917 byl po
volán do války a poslán do Sarajeva, v prosin
ci 1918 se vrátil do Prahy. Koncem 1919 byl 
jmenován prvním čs. konzulem v Sydney 
v Austrálii (působil tam od května 1920 do 
prosince 1922). Přednášel na zahraničních uni
verzitách, účastnil se světových kongresů geo
grafů a geologů. Působil i na Komenského 
univerzitě v Bratislavě a pomáhal tam budo
vat zeměpisný ústav. Na své poslední zámoř
ské cestě byl v Kalifornii při fotografování 
smrtelně zraněn jedoucím autem. Pohřben byl 
v Praze. — D. cestoval jako středoškolák po 

Čechách, 1899 podnikl s matkou cestu na Ja
dran, do Bosny a Černé Hory. Vědecké cesty 
konal od prvního roku vysokoškolských studií 
do smrti, za 29 let vykonal 27 cest, z toho de
set věnoval balkánským zemím, pět zámoř
ským oblastem. Procestoval téměř celou Evro
pu, věnoval se i výzkumu českých zemí, Slo
venska a Zakarpatské Ukrajiny. Podnikl čtyři 
velké zámořské cesty (1904 Severní a Jižní 
Amerika; 1905 Mexiko a Jamajka; 1906 Kuba, 
Mexiko, jižní Kalifornie; 1909—10 s botani
kem K. Dominem Jáva a Austrálie; 1920—22 
pobyt v Austrálii, odtud cesty na Novou Gui
neu, do Oceánie, východní Asie, Severní Ame
riky) a jednu cestu kolem světa (1923 Nový 
Zéland, souostroví Fidži, Havaj, Japonsko, 
Korea, Mandžusko, Čína, napříč Tichým oceá
nem, Kanada, Anglie, Francie). Poslední cestu 
do USA, která měla doplnit jeho studia k srov
návacímu pojednání o světovém krasu, na
stoupil v říjnu 1927 se svou ženou.

D. je označován za předního představitele 
české zeměpisné vědy a českého výzkumného 
cestovatelství, vedle Č. Purkyně za zakladatele 
české geomorfologie (zejména krasového vý
zkumu); jeho odborné dílo se mimoto zabývá 
zeměpisem člověka. Jako autora cestopisné li
teratury charakterizuje D. věcný popis, zaujetí 
předmětem a velká znalost látky. Podmanivé 
líčení exotických prostředí a snaha o sugestiv
ní působení na čtenáře jsou mu cizí. Cestopis
ných článků napsal jen malý počet. — Spo
luautorem jeho prvního cestopisu je Karel Do
min (*4. 5. 1882 Kutná Hora, † 10. 6. 1953 
Praha), který samostatně vydal několik cesto
pisných knih, např. Za jižním sluncem (1925), 
Tatranské obrazy (1926), Dvacet tisíc mil 
(1929), V říši marockého sultána (1932).

ŠIFRA: dš. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis čes. turistů 
(od 1902); ČČM (1914, 1926); Čechische Revue (od 
1911); Čes. revue (od 1907); Do světa (od 1902); Krá
sa našeho domova (od 1909); Máj (od 1912); Náro- 
dopis. věstník českoslovanský (od 1915); Naše za
hraničí (od 1920); Obzor (od 1907); Obzor národo
hospodářský (od 1909); Pražská lid. revue (od 1912); 
Sborník Čes. spol. zeměvědné, Sborník Čs. spol. ze
měpisné (od 1904); Širým světem (od 1924); Věda 
přírodní (od 1920); Venkov (od 1919); Věstník 
ČAVU (od 1910); Věstník Čes. ústř. spolku učitelů 
vysokoškolských (od 1913); Věstník KČSN 
(1902—16); Zlatá Praha (od 1912). Mimoto příspěv
ky v zahraničních odb. časopisech a sbornících. ■ 
KNIŽNĚ. Cestopisy: Dvojím rájem (1. Cesta na Jávu
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a po Jávě, 1911, 2. Cesta po Austrálii a na Cejlon, 
1912, s K. Dominem); Tři léta při Tichém oceáně (2 
sv., 1925—26). — Ostatní práce: Úvodí dolní Neret- 
vy (1906); Spojené státy severoamerické (1909); Bo
sna a Hercegovina (1909); Hospodářské problémy 
světové politiky (1912); Balkán po válce r. 1913 
(1914); Původ a zanikání domorodců v Austrálii 
a Oceánii (1924); Jovan Cvijic (1925); Krasové jevy 
ve Spojených státech severoamerických (1926); Ze
mě a vývoj lidstva (1927). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Stěhule in sb. Život a práce 
prof. J. V. D. (1928). ■ LITERATURA: sb. Život 
a práce prof. J. V. D. (1928). ■ ■ nekrology 1928: an., 
ČNM; K. Domin, Věda přírodní; S. Nikolau, Širým 
světem; F. Šůla, Věstník Čs. akademie zemědělské 
+ čas. Bratislava ■; Z. Čeká: J. V. D., Sb. Čs. společ
nosti zeměpisné 1948; J. Čermák: Prof. J. D., Sborník 
Čs. společnosti zeměpisné 1953; F. Syřiště: Prof. J. 
D., Lidé a země 1954; Z. Daneš: Nad dílem J. V. D., 
Lidé a země 1958; J. Kunský: Několikerým rájem, in 
Čeští cestovatelé 2 (1961).

mo

Emil Daňkovský viz Emil Musil

Josef Dastich

* 27. 2. 1835 Čimelice
† 21. 3. 1870 Praha

Autor německy i česky psaných přírodovědných, fi
lozofických, psychologických a estetických úvah, vy
hraněný představitel herbartovské školy; spolutvůr
ce české filozofické terminologie a odborného stylu.

Pocházel z rodiny sedláře (nejstarší z pěti dě
tí), jako jedenáctiletému mu zemřela matka. 
1846—47 navštěvoval hlavní školu v Písku 
a od 1847 tamější gymnázium. Po maturitě 
(1855) odešel do Prahy na univerzitu, kde stu
doval (1855—59) přírodní vědy, matematiku, 
fyziku a filozofii; přátelsky se tu stýkal se svý

mi profesory R. Zimmermannem, který ho při
vedl k Herbartově filozofii, a s W. F. Volk- 
mannem. 1857 dostal první cenu v univerzitní 
soutěži z filozofie (práce Das System der Phi- 
losophie des Luc. An. Seneca, dessen Verhált- 
niss zur Stoa und zu den Lehren des Christia- 
nismus↓ 1859 složil státní zkoušku pro gymná
zia a suploval rok na německém gymnáziu na 
Malé Straně; zároveň se za pomoci Zimmer- 
mannovy připravoval na univerzitní dráhu. 
1861 se stal bezplatným docentem filozofie (na 
základě práce Schillers Leistungen in der Phi- 
losophie, namentlich in der Aesthetity, 1863 
doktorem filozofie a mimořádným členem 
KČSN, 1866 byl jmenován mimořádným pro
fesorem pražské univerzity. Začal přednášet 
i česky (oblíbeny byly zejména jeho přednášky 
z praktické filozofie). 1865 dostal cestovní sti
pendium císařovny Alžběty a podnikl studijní 
cestu do Heidelbergu (k H. Helmholtzovi), do 
Göttingen (k H. Lotzemu) a do Curychu k vě
deckému školení ve fyziologii a psychologii. 
Další cestu do Německa (Lipsko, Výmar, Eise- 
nach, Erfurt, Hannover, Hamburg, Kiel, Berlín) 
uskutečnil 1869. Trpěl tuberkulózou, zůstal ne- 
ženat; zemřel na ochrnutí plic a byl pohřben 
na Olšanech.

Dílo J. D. — jako prvního českého profeso
ra filozofie na pražské univerzitě — je předur
čeno snahou vytvořit profesionální českou fi
lozofii a postavit ji na vědecký základ, který 
D. ve shodě se svým odborným školením spa
třoval v herbartismu. K tomu cílily i D. pokusy 
vytvořit český časopis vědeckého charakteru, 
zaměřený k filozofii a přírodním vědám 
(Krok) i řada učebnic věnovaných jednotlivým 
filozofickým oborům. Okruh D. vědeckého zá
jmu byl rovněž ovlivněn jeho celkem ortodox
ní orientací na herbartovskou filozofii: v jejím 
duchu se zabýval vztahem filozofické spekula
ce a empirického zkoumání, tzv. praktickou fi
lozofií, pedagogikou, psychologií a jejím vzta
hem k fyziologii (zde již ovlivněn poznáním 
prací Helmholtzových a Lotzových). — Vý
znamnou oblastí D. díla byla estetika; vedle 
obecných terminologických problémů se za
býval zejména rozborem estetických názorů I. 
Kanta, J. F. Herbarta a zejména F. Schillera, 
které interpretoval vzhledem k základním ten
dencím tzv. formální estetiky. Z českých auto
rů se soustředil k výkladu filozofických názorů 
Tomáše ze Štítného, a to zejména k jeho poje
tí krásy a k představám o vztahu víry a rozu-
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mu. (D. rukopisná pozůstalost obsahovala 
i několik německy psaných prací, zejména 
z estetiky, a poznámky ze studijní cesty 1865.)

ŠIFRY: D, Dch. ■ PŘÍSPĚVKY m.ČČM (od 1861); 
Čech (od 1864); Kritická příloha k Nár. listům 
(1864); Krok (od 1865); Sitzungsberichte der K. b. 
Gesellschaft der Wissenschaften (od 1861); Zeit- 
schrift fůr exacte Philosophie (Lipsko, od 1864); Ži
va (od 1861). ■ KNIŽNĚ: Rozbor filozofických ná
hledů Tomy ze Štítného o pojmu krásy a o poměru 
víry k rozumu (1862); Základové praktické filozofie 
ve smyslu všeobecné etiky (1863); Uber die neueren 
physiologisch-psychologischen Forschungen im Ge- 
biete der menschlichen Sinne (1864); Empirická psy
chologie (1867); Formálná logika (1867); Psycholo
gie s úvodem do filozofie (1867); — posmrtně: Logi
ka pro vyšší gymnázia (1871, s V. Jandečkou); Úvod 
do studium filozofie (1912). ■ REDIGOVAL časo
pis: Krok (1865—66, s Edv. Novotným a F. J. Zoub
kem). ■ KORESPONDENCE: Fr. Krejčí: Z dopisů 
J. D. (V. Jandečkovi z 1869—70), Čes. mysl 1901; J. 
Novák: Z dopisů J. D. (Ant. Tillovi z 1859—66), Čes. 
mysl 1906 a 1908 + Vzájemné dopisy J. D. a dr. Ant. 
Tille (z 1861-64), Čes. mysl 1908. ■

BIBLIOGRAFIE: B. Lifka: ]. D., Otavan 1923, s. 
84. ■ LITERATURA: ■ nekrology: A. Tille, Květy 
1870; Edv. Novotný, Světozor 1870; Zeitschrift fůr 
exacte Philosophie 1871 ■; J. Durdík: O významu 
nauky Herbartovy, hledíc obzvláště ku poměrům 
českým, ČČM 1876 + Uber die Verbreitung der 
herbartischen Philosophie in Böhmen, Zeitschrift fur 
exacte Philosophie 1883; J. Kalousek in Děje Král, 
společnosti nauk (1885); G. Žába, ]. Hanuš: Herbar- 
tismus, in Památník ČAVU 1898; -k (J. V. Novák): 
Dr. J. D., filozof, Nár. album 1899; J. C. Král: J. D. 
o Schillerovi, Čes. mysl 1905; G. Žába in J. D.: Úvod 
do studium filozofie (1912); A. Blahout: J. D. Poměr 
jeho k učitelům, 2. výr. zpráva reál, gymnázia na 
Mělníce 1912/13; J. Král in Herbartovská sociologie 
(1921); B. Lifka: J. D., Otavan 1923 4- D. zápisky 
z prvé cesty po Německu 1865 (s ukázkami), Čes. 
mysl 1923.

II

Ferdinand Dattel viz in Eduard Grégr

František David

* 26. 5. 1873 Praha
† 31. 10. 1951 Praha

Spisovatel komedií a frašek.

VI. jm. F. Vodrážka. Po měšťanské škole 
a soukromé obchodní škole pracoval rok jako 
nakladatelský úředník u J. R. Vilímka, od 1892 
byl v kanceláři Ústřední matice školské, od 
1894 zaměstnancem finančního odboru obce 
pražské. 1927 odešel do výslužby.

D. dramatické práce vycházejí z potřeb sou
dobých pražských lidových zábavních scén. 
Příběhy rozvíjené kolem sňatků a majetků za
chycuje tradičním veseloherním schématem 
a s pomocí typů ze soudobé společnosti. Vedle 
několika her s pouhou situační zápletkou (Ti
chý blázen) napsal řadu veseloher a frašek 
o vdavekchtivých ženách (Žaludské eso), sta
rých záletnících (Dobráček, Kolem čeho se svět 
točí?) o módním spiritismu (Hledá se médi
um) kartářkách a židovských obchodnících, 
o nichž sepsal i politický skeč (Strach z Palesti
ny aneb „Co se nám Čechům může stát?") Ny- 
dal též sbírku vtipů a anekdot (Tisíc pum 
a granátníků)

KNIŽNĚ. Beletrie: Ve slabých chvilkách (D 1901, 
s P. M. Mallochem); Ta první láska (D 1902, s P. M. 
Mallochem); Když vrány táhnou (D 1903, s P. M. 
Mallochem); Dobráček (D 1904, s P. M. Mallo
chem); Tichý dům „U nemluvňat“ (D 1904, s P. M. 
Mallochem); Šansoneta kuchařkou (D 1905, s P. M. 
Mallochem); Životní elixír (D 1906, s J. Bonnem); 
Falbův kritický den (D b. d., 1915, s P. M. Mallo
chem); Žaludské eso (D 1916, s J. Bonnem); Na pra
hu věčnosti (D b. d., 1918); Falešný akord (D 1918); 
Tichý blázen (D 1918); Strach z Palestiny aneb „Co 
se nám Čechům může stát?“ (D 1919, s J. Beránkem); 
Nahá Eva aneb Jak člověk vystřízliví (D 1919); Věšt
kyně (D 1919); Filmový král (D 1922, s J. Beránkem); 
Lidský zvěřinec (D 1922, s J. Beránkem); Svět zlodě
jů (D 1922, s J. Beránkem); Není nad protekci (D 
1923); Už je tady vzkaz z planety Marsu (hra se zpě
vy, 1924); Kolem čeho se svět točí? (D 1925, s V. Vo- 
ženílkem); Muž, jemuž to hlavní schází (D 1925, s J. 
Beránkem); Poslední panna (D 1927, s J. Beránkem); 
Hledá se médium (D 1930); Právo na lásku (D 1932). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Tisíc pum a granátní
ků (výbor anekdot a vtipů, 1931). ■

LITERATURA: -e-: ref. Ta první láska, Moderní 
život 1902, s. 46.

dh
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DavidJosef Julius David
* 3. 2. 1871 Miletín
† 2. 4. 1941 Plzeň 

mluvnice jazyka anglického (1915); Učebnice jazyka 
anglického pro obchodní akademie a školy střední 
(1920).

dh

Překladatel klasické anglické literatury a autor 
učebnic anglického jazyka.

1890 maturoval na učitelském ústavu v Hradci 
Králové, kde pak působil na obecných, měš
ťanských, později i učňovských školách. Na 
zdejší obchodní akademii byl profesorem an
gličtiny.

Ve své době byl přijímán kladně zejména 
výběr D. překládaných knih, který vedle bele
trie zahrnoval i práce filozofické a historické. 
D. překlady, určené zpravidla pro Ottovu An
glickou knihovnu, výrazně oživovaly zájem 
o anglickou kulturu. V překladech básnických 
prací, zaměřených hlavně na přesné dodržení 
vnější formy předlohy, se však projevovaly 
i tendence k neústrojným zásahům do českého 
jazykového cítění (neologismy aj.). Své překla
dy provázel D. často doslovy a poznámkami. 
Rozsáhlá je řada D. anglických gramatik a čí
tanek, určených pro střední školy a obchodní 
akademie.

PSEUDONYMY: A. Zvičínský, J. David-Zvičínský, 
Josef Julius David-Zvičínský. ■ KNIŽNĚ. Překlady: 
N. H. Parker: Povaha krásných umění (1898); J. S. 
Milí: Tři eseje o náboženství (1900); E. Wetherell: 
Široširý svět (1901); J. Morley: O kompromisu 
(1902); O. Goldsmith: Vikář wakefieldský (1904); Ik 
Marvel: Mládenecká snění aneb Kniha srdce (1905); 
W. M. Thackeray: Kniha snobů (1905) 4- Výbor 
kratších prací (1906) 4- Trh marnosti (1930); T. G. 
Smollett: Výprava Humfrida Clinkera (1909); A. 
Quiller-Couch: Shakespearovy vánoce a jiné povíd
ky (1910); L. Hearn: Průhledy v neznámý Japan 
(1911); J. Milton: Ztracený ráj (1911); F. Lutzow: Če
chy. Nástin historický (1912, s úvodem E. Denise); J. 
Thomson: Roční časové (1912); E. Arnold: Světlo 
Asie (1924); J. Payn: Světlušky (1925); Th. Hardy: 
Tess z ďUrbervillů. Čistá žena (1927); W. B. Yaets: 
Hraběnka Cathleenová (1929); H. G. Wells: Proza
tím (1930); J. Rhode: Odsouzená porota (1930, s J. 
Dubnem); J. S. Strange: Stopa k druhému zločinu 
(1930); L. Strachey: Královna Viktorie (1931); P. B. 
Shelley: Alastor čili Duch samoty (1934) 4- Odboj 
islámu (1936) 4- Odpoutaný Prométheus (1938); H. 
S. Walpole: Inkvizitor (1936). — Z ostatních prací: 
Anglická obchodní korespondence (1915); Stručná

Vilda David
* 20. 12. 1867 Praha
† 20. 5. 1938 Plzeň

Dělnický básník, povídkář, novinář a vydavatel děl
nických písní z přelomu 19. a 20. století.

VI. jm. Vilém D.; narodil se v proletářské rodi
ně na pražském předměstí. V osmi letech mu 
zemřel otec, tiskař kartounů, čtyři roky nato 
i matka a rodina upadla do bídy. D. byl přijat 
do sirotčince; když onemocněl tuberkulózou, 
vzal si ho k sobě jeden z učitelů. Vyučil se 
truhlářem. V továrně, kde pracoval, se sezná
mil s dělnickým revolučním hnutím a začal ho
rlivě psát verše, satiry, povídky, výstupy atd. 
do časopisů. 1893 se stal redaktorem pražské
ho satirického časopisu Bič, pak vedl v plzeň
ském sociálně demokratickém deníku Nová 
doba kulturní rubriku. Jako účastník omladi- 
nářského a dělnického hnutí prošel také věze
ním (1894 odsouzen k 13 měsícům na Borech 
v Plzni). Oženil se 1897, měl osm dětí a až do 
penze pracoval v Plzni jako úředník okresní 
nemocenské pokladny.

Vedle severočeského F. Cajthamla-Liberté 
a J. Krapky Náchodského patřil V. D. k nej- 
všestrannějším přispěvatelům dělnického a so
ciálně demokratického tisku, satirických časo
pisů a sborníků od 90. let až do první světové 
války (jeho první básně vyšly v časopise Ra
kouský kovodělník). Psal zejména satirické 
verše proti byrokracii, cenzuře, policii, klerika- 
lismu, nacionálnímu vlastenčení, vykořisťová
ní, bídě a útisku a revoluční verše oslavující 
dělnickou práci a boj za svobodu. Podobný 
obsah mají i jeho prozaické obrázky a drobné 
dramatické výstupy pro dělnické scény a be
sídky. Stylově navázal D. na starší tradici čes
kého pravidelného, rýmovaného, rétorického 
verše; často využíval formy populárních lido-
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vých písní a popěvků i básní známých autorů 
a psal také texty dělnických písní. Cenná je 
edice Sbírka našich písní, shrnující starší písně 
českého dělnického hnutí z 2. pol. a ze sklonku 
19. stol.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Adliv, MARS, Vilda, Vil
da Josef; -d, -da, -DA, V. D., V-da, V-Da, Vilda D., 
Vilda D.. .d, Wilda D.. .d. ■ PŘÍSPĚVKY in: Bič 
(1891 —93); Nová doba (Plzeň); Nový jihočes. dělník 
(Čes. Budějovice); Nový kult (1898/99); Právo lidu 
(od 1902); Rakouský kovodělník; Rašple (Brno); 
Sborník (Brno); Sociální demokrat; Vzlet (1918); Zá
ře; Žumbera (Plzeň). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Dojmy 
z výstavy (BB 1897); Všedním životem (PP 1901); 
Od srdce k srdcím (BB 1902); Píseň Pekelníků (B 
1906); Vzpomínky politického trestance (1912); Pro
slovy (BB 1914). ■ REDIGOVAL časopis: Bič (1893, 
č. 5-11). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Sbírka na
šich písní (1902). I

LITERATURA: R. Hašek: ref. Od srdce k srdcím, 
Moderní život 1903; R. lilový in Československá po
ezie sociální 3 (1925) 4- V. D., Dělnická osvěta 1938; 
V. D. zemřel, PL 24. 5. 1938; J. F. Urban in Údolím 
Mže (1946); J. Petrmichl in Bičem a rašplí (1959); S. 
Cífka in České Budějovice v literatuře (1972).

os 

formou, jako dialogy nebo stručné povídky. 
Vyznačují se jasným jednoduchým stylem 
a didaktickým záměrem v duchu osvícenských 
tradic. V kalendářích a časopisech zveřejňoval 
D. též obrázky ze života venkovského lidu. 
Naučně beletristický ráz mají jeho příspěvky 
z oblasti náboženského místopisu a historie.

PSEUDONYM: Strýček Pravdomil. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Blahověst (1850—52); Cyril a Method; Časopis 
kat. duchovenstva (1861); kal. Koleda (od 1860); 
Květy; kal. Moravan (od 1855); Mor. nár. list 
(1851—57); Mor. noviny (od 1858); Posel z Prahy; 
Týdeník. I KNIŽNĚ: Poutní místo Zelená hora 
(Brno 1863). ■

LITERATURA: V. Autrata in Přehled písemnictví 
českého na Moravě v polovině našeho století. 
1830—1870 (Prostějov 1898) 4- Spisovatelská druži
na kalendáře Moravana (Uherský Brod 1899).

jc

František Dědek

* 8. 7. 1821 Bystřice nad Pernštejnem
† 30. 8. 1874 Polná u Jihlavy

Osvětový pracovník, autor drobných próz a publi
cista.

Gymnázium studoval v Mor. Třebové, filozofii 
a bohosloví v Brně. 1846 byl vysvěcen na kně
ze. Byl kaplanem ve Zvoli, pak farářem v Kou- 
nici u Brna (1852), v Klášteře (1861) a Krucen- 
burku. 1871 se stal děkanem v Hradci Králové. 
Posledním jeho působištěm byla Polná, kde 
zemřel jako biskupský vikář.

D. vykonal velkou práci pro poučení a uvě
domění venkovského lidu. Různé přednášky 
pojednávající o nejrozmanitějších společen
ských a odborných otázkách publikoval v ka
lendářích Koleda a Moravan pod pseudony
mem Strýček Pravdomil. Psal je beletristickou

Dědictví Komenského

1892-1951

Nakladatelské družstvo pro vydávání pedagogic
kých spisů a literatury pro mládež a literární sdruže
ní pedagogických spisovatelů.

DK (podtitul: Literární sdružení učitelstva čes
koslovenského) vzniklo u příležitosti 300. vý
ročí narození J. A. Komenského na ustavující 
schůzi 7. 8. 1892, v souvislosti s tehdejším sjez
dem pedagogických spisovatelů a spisovatelů 
knih pro mládež (podnět k založení vyšel od J. 
Dolenského v Besedě učitelské). Jako počáteč
ní program si uložilo vydávat vynikající spisy 
pedagogické, metodické, populární knihy vy- 
chovatelské, spisy pro mládež, pedagogické 
ročenky a dějiny národního školství s cílem 
povznést vzdělání učitelstva. Svému členstvu 
mělo levně opatřovat spisy z oboru pedagogi
ky, rozšiřující odborný rozhled učitele a při
spívající k praktickému i teoretickému rozvoji 
pedagogiky. Součástí této orientace bylo i vy
dávání beletrie pro mládež: zde měly publika
ce DK průkopnicky působit k zvýšení pedago
gické, literární i výtvarné úrovně dětské knihy.
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V odborném vedení soustřeďovalo DK učitel
ské pracovníky (J. Černý, J. Úlehla, J. Múller, J. 
Tůma aj.) a univerzitní profesory zabývající se 
pedagogikou nebo obory s ní hraničícími (F. 
Krejčí, F. Drtina, F. Čada, O. Kádner, V. Přího
da, O. Chlup). Každý člen DK zaplatil jednou 
provždy členský příspěvek a zápisné a měl 
pak nárok na jeden exemplář všech vydaných 
publikací za členskou cenu, nižší než cena ma
loobchodní. Sdružení mělo tzv. čestné jednate
le, kteří šířili informace o publikacích DK, zís
kávali nové členy a prostředkovali nákupy 
knih. Při svém vzniku mělo DK 673 členů, 
1924 5,5 tisíce, 1951 okolo 10 tisíc členů. — Od 
1895 vydávalo DK dětský beletristický časopis 
Květy mládeže, 1897 převzalo časopis Peda
gogické rozhledy (předtím 9 let vydávány Li
terárně pedagogickým odborem zemského 
ústředního spolku Jednot učitelských v Če
chách), které reprezentovaly české vědecké 
snahy v pedagogice, 1911—21 vycházel v DK 
filozofický časopis Česká mysl. K významným 
edičním podnikům DK patřila Ročenka peda
gogická a školská s bibliografií odborných 
prací z pedagogiky a jí blízkých disciplín. DK 
vydávalo i hudebniny, výtvarné reprodukce 
a učební pomůcky (např. obrazy k prvouce 
a vlastivědě); péčí DK vyšly betlémy M. Alše 
a J. Weniga.

Již 1893 byla vydána vedle studie P. Durdíka 
O základech mravnosti první beletristická 
knížka DK, historická povídka J. Brauna Ho- 
řanští synové. Knihy tu vycházely zprvu jed
notlivě, postupně vzniklo (zejména pro odbor
nou literaturu) několik edičních řad. Beletris
tická složka ediční činnosti DK byla od počát
ku řízena snahou rozvinout literárně hodnot
nou četbu pro děti v pokrokovém demokratic
kém duchu a vymanit českou literaturu pro 
mládež ze silného katolického vlivu, jemuž 
podléhala v 19. století. V prvním desítiletí čin
nosti usilovalo DK povznést estetickou úro
veň četby pro mládež vydáváním výborů ze 
světových literatur (péčí P. Papáčka); týž smy
sl měl i původní sborník Jaro (1900). Do 1918 
vyšly v DK mj. tyto knihy: Karafiátovi Brouč
ci, pohádky V. Říhy (V. Tille), práce R. J. Jamo- 
ta, A. Jiráska, J. Kožíška, E. Krásnohorské, J. 
Krušiny ze Švamberka, Ž. Podlipské, K. V. 
Raise, E. Štorcha a z hlediska dětského čtená
ře vybrané ukázky z díla S. Čecha, K. J. Erbe
na, J. Nerudy, B. Němcové, F. Palackého aj. 
Značná pozornost byla věnována výtvarné 

složce dětské knihy, jak to odpovídalo i teore- 
tizujícím úvahám o estetické výchově mláde
že, jež v ediční činnosti DK od 1902 reprezen
tovaly např. studie J. Patočky, O. Hostinského, 
F. V. Krejčího a A. Lichtwarka; ilustrátory na
kladatelství byli V. Preissig, R. Lauda, A. 
Scheiner, J. Panuška, A. Kašpar, M. Aleš. Po 
1918 se vedle klasiků a starších autorů (K. J. 
Erben, F. Flos, J. Kárník, J. Kožíšek, E. Krásno- 
horskál K. Leger, J. Neruda, B. Němcová, G. 
Preissová, 'P. Sula, E. Štorch, A. Wenig) začali 
objevovat autoři noví, např. J. Aul, J. Hořejš, J. 
Hostáň, A. Jenne, M. Majerová, Z. Marčanová, 
R. Nekola, J. Trojan, F. Wenig. DK bylo v této 
době zaměřeno převážně k soudobé české pů
vodní tvorbě (zvláštní místo zaujímala povíd
ka ze současného života dětí); z překladů se 
uplatnila koncem 30. let literatura sovětská (V. 
Bianki, M. Loskutov, N. G. Smirnov, B. Žitkov; 
jako překladatel působil P. Denk). Ve 30. le
tech se mezi autory DK významně projevil V. 
Nezval, který tu vydal knihu Moderní básnic
ké směry, povídku pro děti Anička Skřítek 
a Slaměný Hubert a překlad povídek D. Ga- 
beové. Jako ilustrátoři vystoupili v tomto údo
bí hl. O. Cihelka, V. Fiala, J. Konůpek, Z. Kra
tochvíl, R. Lauda, A. Moravec, Toyen, R. Vej- 
rych. Po 1945 rozvíjelo DK tendence naznače
né už před válkou; přispělo tehdy zejména 
k poznání ruské a sovětské pedagogiky. Kon
cem 1951 skončilo DK v rámci reorganizace 
nakladatelství svou činnost a jeho funkci pře
vzalo Státní pedagogické nakladatelství.

KNIŽNICE. Beletrie: Sborníky z cizích literatur 
(1900—08, red. P. Papáček); Knižnice mládeže 
(1902—36); Výbor četby pro mládež. Se zřetelem 
k potřebě školní (1904—06, red. J. Petr); Sbírka spisů 
pro mládež (1925 — 26, některé svazky slovenský); 
Dětská knihovna (1937); Poselství (1937—42; ve 
2 řadách: Z domova, Ze světa). — Odborná literatu
ra: Encyklopedická knihovna (1900—30, red. J. Úle
hla); Přednášky a rozpravy pedagogické (1902—37, 
red. J. Tůma; od 1904 s tit. Časové otázky a rozpravy 
pedagogické); Příležitostné vzdělávací spisy DK 
(1894—1952, s přerušením 1942—47; 1948 red. J. 
Nykl, 1950 J. Pauer); Knihovna pedagogických kla
siků (1905—30, red. F. Drtina); Sbírka přednášek 
a rozprav z oboru výchovy a lidového vzdělání 
(1906-16); Dítě (1907-21, red. F. Čáda; 1925 obno
veno 1 svazkem za red. O. Chlupa); Příspěvky k dě
jinám českého školství (1910); Knihovna Pedagogic
kých rozhledů (1914—29); Příspěvky k vyučování 
domovouce a vlastivědě (1917 — 18); Sbírka předná
šek a prací vysokých studií pedagogických (1926);
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Pedagogická práce (1926—38, red. S. Vrána); 
Knihovna Zrak pro eidetickou praxi a teorii (1934 — 
36, red. B. Markalous a L. Kratochvíl); Školská pra
xe (1938); Pedagogická přítomnost (1938—40); Ka- 
dlečkova Knižnice ilustrovaných monografií 
(1939-41). ■ SOUBORNÉ VYDÁNÍ: J. Úlehla 
(1922—29, 8 sv.). ■ PERIODIKA. Časopisy: Květy 
mládeže (1895—98); Pedagogické rozhledy 
(1897 — 1932); Česká mysl (1911—21); Kulturní služ
ba (1936—38, znovu 1946—48). — Ročenka: Roz
hledy po školství a písemnictví pedagogickém 
(1894—1933, od 1912 s tit. Ročenka pedagogická 
a školská; 8 sv.). ■ Z OSTATNÍ PRODUKCE: 
Stručný slovník pedagogický (1909, red. K. Stech); 
V. Nezval: Moderní básnické směry (1935). ■

LITERATURA: J. Múller in Pedagogická ency
klopedie (1938); J. Korejs in Pedagogický slovník 
(1965).

//

Dědictví maličkých

1859-1941

Katolický vydavatelský spolek v Hradci Králové.

DM vzniklo na základě tradice katolických 
vydavatelských spolků sahající až do 17. stole
tí (Dědictví svatováclavské). Na principu jed
nou složené jistiny, která se zúročuje, vklada
tel dostával periodicky vydávané knihy, které 
vytvářely celé knihovny.

DM založené 1859 J. A. Šrůtkem se zaměři
lo na literaturu vychovávající v katolickém du
chu a pečující o všeobecné vzdělání mládeže. 
Proto se zpočátku v edici objevovala i litera
tura poučná a ve vlastní beletrii se uplatňovala 
především mravoučně výchovná snaha. Knižní 
řadu zahájila povídka F. Pravdy František po- 
metlář a bratr jeho Petřík (1860). Kromě poví
dek J. Ehrenbergra, K. Světlé, B. Hakla vychá
zely zde i poučné knihy A. Dudka a J. Vino- 
horského. V novější době se v knižní produkci 
objevují vesměs výchovné povídky ze součas
ného života a povídky historické, a to i v pře
kladech. Poslední zjištěnou knihou (č. 81) je J. 
Filip: U Jezulátka (1941).

Z KNIŽNÍ PRODUKCE: F. Pravda: František po- 
metlář a bratr jeho Petřík (1860, 2. vyd. 1920) + Bo
hatá Julie a Eva, chudá pasačka (1861); J. Ehrenber- 
ger: Kaplička pod lipami (1862) + Invalida (1863) 
-I- Bratr Renat (1864) 4- Dar Arnošta z Pardubic 
(1865); J. Vinohorský: Prostonárodní obrázky z dě
jin národa českoslovanského (1862, 1863, 1864); K. 
Světlá: Škola mé štěstí (1866); J. B. Bumba: Putování 
do Svaté země (1867,1868); J. Drg. Křenovský: Vác
lav Němčický (1869); A. Dudek: Obrazy z přírody (2 
sv., 1871, 1872); P. Kopřiva: Chudý boháč (1875) + 
Devatero řemeslo (1877); V. Rattay: Císař Karel 
Čtvrtý (1878); V. Špaček: Štědrý den (1881) -I- Bratří 
(1906); E. Militký: Bůh tomu chce! (1887); A. Dostál: 
Osud obecních dětí (1889) -I- Ze školy života (1895) 
4- Radosti rodičů (1903) 4- Na hlásce (1908) + 
Mendík (1911) + Za pomoci dobrodinců (1915) 4- 
Váleční sirotci (1919); J. Váňa: Odměna věrného 
přátelství (1895) -I- Po letech (1899); F. J. Košťál: 
Věrný čeledín (1896) 4- Ve spárech dravcových 
(1907); V. Pittnerová: Slepý Josef (1897) 4- Za chle
bíčkem (1911); K. J. Zákoucký: Cestami života 
(1904) 4- Jen výš! (1909) 4- Za štěstím (1916) 4- Za 
vznešeným cílem (1925); B. Bouška: Pod hradbami 
Vyšehradu (1905) 4- Utrpením ku štěstí (1910) + 
Věř a doufej! (1922) 4- Ve sněhové bouři (1922) 4- 
Věrný přítel (1927); J. Sahula: Vojtěch Habr (1912) 
4- Modly a kříž (1924) 4- Tajná vina (1926) 4- Po
hádky (1928) 4- Drahomířino pokání (1929) 4- Past 
na chytráky a jiné povídky (1934) 4- V kouzelné říši 
(1935) 4- Otrok Abner (1936); M. B. Hornof: Čecho
vé před Milánem (1923).

moá

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje

1850-1951

Spolek moravských kněží pro vydávání knih.

Označováno též Dědictví sv. Cyrilla a Metho- 
da, Dědictví cyrilometodějské. Ustaveno bylo 
z iniciativy J. E. Bílého v srpnu 1850. Za účel 
DCM bylo vyhlášeno všestranné vzdělávání 
moravského lidu na základě katolické víry 
s vyloučením jakékoli politiky; prostředkem 
k tomu mělo být hlavně spisování a vydávání 
knih náboženských a obecně vzdělavatelných. 
Podílníkem s nárokem na knižní výtisk ročně 
se stával ten, kdo složil minimálně 10 zl. stří-
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bra. Redakci zastával starosta s pomocí výbo
ru (prvním jednatelem byl 1850—59 B. M. 
Kulda). Kolem DCM se seskupili především 
mladší moravští kněží, žáci Sušilovi; ten byl ta
ké prvním starostou (1850—68). Po něm na
stoupili Matěj Procházka (do 1889), Vladimír 
Šťastný (do 1910), Josef Pospíšil (do 1925), Jan 
Tenora (do 1936) a Emanuel Masák (do 1951). 
1851 začal vycházet kalendář Moravan, 1853 
knižní publikace. Zpravidla vycházela 1 kniha 
ročně, výjimečně více, častěji (zvláště na pře
lomu 60. a 70. let, po první světové válce a od 
1940) vznikaly mezi jednotlivými svazky inter
valy delší. Celkem bylo vydáno 86 knih a 21 
ročníků Moravana. Náklad knih byl v 60. le
tech 13 tisíc výtisků, od konce 70. let 9—10 ti
síc, od 1911 8 tisíc (z nichž mnoho zůstávalo 
na skladě) a od 1925 jen 2 až 3,5 tisíce výtisků. 
Mimoto bylo vydáno několik map a grafic
kých listů. 1949 nedostalo DCM od minister
stva informací a osvěty vydavatelské oprávně
ní a v důsledku toho se výbor na podzim 1951 
usnesl na likvidaci spolku. Těžiště významu 
DCM je v prvním období jeho činnosti 
(50.—60. léta), kdy seskupilo Sušilovu družinu 
a kdy navzdory svému jednostrannému zamě
ření a problematické kvalitě mnoha vydáva
ných spisů pomáhalo jako jediné vyhraněně 
české a soustavně pracující moravské vydava
telství probouzet národní vědomí v morav
ském lidu, rozšiřovat jeho vzdělanostní obzor 
a mnohde teprve ho zvykat na četbu knih. 
Později se dostávalo na okraj vývoje i ve sféře 
výlučně katolické a bylo předstiženo vydava
telskými podniky pružnějšími, např. benedikti
na P. Mathona. Představovalo pak konzerva
tivní složku, nebylo zasaženo reformními sna
hami ani uměleckým hnutím Katolické moder
ny, jeho představitelé naopak vystupovali pro
ti moderním směrům v katolické literatuře.

V knižní produkci DCM stála beletrie jen 
na okraji. Vedle pochybností některých funk
cionářů DCM o kladném morálním působení 
románů a povídek na lid bylo hlavní příčinou, 
že DCM nemělo v svém okruhu výrazné spi
sovatelské osobnosti. Teprve ve V. Kosmáko- 
vi se objevil autor odpovídající intencím 
DCM, a tak bylo vydání 5 sv. jeho Kukátek čili 
Života lidského v obrazích (1876—92) nej výz
namnějším činem DCM v oblasti beletrie; 
k tomu přistupuje výbor F. Bartoše z lidové 
slovesnosti Domácí čítanka (1900). Dále byly 
vydány od F. Valouška Tři povídky (1897), ten
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denčně namířené proti protestantům i socialis
mu, nenáročné povídky F. Čecha Kvetoucí 
hloží (1928), od J. Vyhlídala Veselé i vážné 
obrázky z Hané (1930), původní cestopisy (A. 
Bartoš, B. Hakl, J. Chmelíček, E. Procházka, J. 
Soukop), memoáry, několik přeložených ro
mánů aj. Populární spis V. Štulce Život svá
tých Cyrila a Methodia (1857), doplněný sou
borem cyrilometodějských básní a písní, před
stavuje jakýsi první almanach moravských ka
tolických básníků. — Kalendář Moravan vy
cházel v DCM do 1872, pak byl v době hospo
dářské tísně předán soukromým vydavatelům, 
kteří byli osobně spjati s DCM. Na rozdíl od 
intelektuálnější Koledy (vydávané Národní 
jednotou, potom Maticí moravskou) byl zamě
řen na prostý venkovský lid, uplatňovaly se 
v něm nábožensky i vlastenecky výchovné 
snahy. Shromáždil početnou skupinu přispěva
telů, zvláště kněží. Dějepisné články psali J. Bí
lý, V. Brandl, B. Dudík, J. N. Dundálek, T. Pro
cházka, J. Soukop, T. Šimbera aj., o aktuálních 
otázkách občanského života poučoval vcelku 
osvíceně F. Dědek, dále kalendář obsahoval 
články hospodářské, zeměpisné, přírodopisné 
apod. Mezi autory básní jsou B. M. Kulda, J. 
Soukop, F. Sušil a V. Šťastný, ti se také (kromě 
Sušila) spolu s dalšími (A. Dudík, K. Orel, F. 
Poimon, I. Wurm aj.) pokoušeli i o povídky, 
koncem 60. let získala redakce povídky F. 
Pravdy a J. Ehrenbergra, v 70. letech prózy 
moravských autorů V. Kosmáka a F. Stránec- 
ké.

KNIŽNICE: Bibliotéka poučná; Bibliotéka Životů 
svátých; Bibliotéka povídek; Bibliotéka poučná 
a zábavná. ■ KALENDÁŘ: Moravan. Kalendář na 
rok obyčejný 1851... 1887 (1850—86). V DCM jen 
roč. 1—21 (1852 —72), potom vydavatelé: B. Sylva- 
Taroucca, F. Duda, J. Klíma a od 1880 benediktinská 
tiskárna. Redaktoři: B. M. Kulda (1852—60), I. 
Wurm (1860-68), J. K. Vojtěch (1867-73), V. Šťast
ný (1874 — 79), P. Mathon (1880-87). ■

LITERATURA: E. Masák: Dějiny Dědictví sv. 
Cyrila a Metoděje v Brně 1850—1930 (Brno 1932). 
■ F. V. Autrata: Spisovatelská družina kalendáře 
Moravana za let 1852—1864 v básnictví a povídkář- 
ství, Zpráva zemské vyšší reálky v Uh. Brodě za šk. 
r. 1898/99; V. Šťastný: Padesátiletí Dědictví sv. Cyri
la a Metoděje v Brně, Obzor 1901; P. Vychodil in 
Z doby Sušilovy (1917); F. Činek in Velehrad víry 
(1936).
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Dědictví sv. Jana Nepomuckého

1833-1948

Nábožensky orientovaný spolek pro vydávání čes
kých knih.

Označováno též Dědictví svatojanské. K zalo
žení došlo 1833 složením jistiny, kterou 1831 
po poradě s J. V. Kamarýtem daroval kněz A. 
Hanikýř. V intencích spolku bylo vydávat kni
hy „1. ku vzdělání nábožnosti, 2. ku zvelebení 
našeho milého jazyka..., 3. k odměnám pro 
české spisovatele, aby dílem povzbuzeni a za 
práci... slušnou odměnou poctěni byli“. Podíl
níkem (údem) se stal každý, kdo složil určitý 
peněžní obnos (jednotlivci, rody, školy, spol
ky), podílem byla alespoň jedna kniha ročně. 
Prvním redaktorem se stal V. Pěšina 
(1835-57), po něm I. Frencl (1858-62), V. 
Bradáč (1862-74), F. Srdínko (1874-1906), A. 
Podlaha (1907-32), J. Čihák (1932- 48). Po
čet členů rychle stoupal, z počátečních 57 
(1835) bylo 1869 již 24 510, 1907 30 343 členů. 
Náklad Knih byl od první publikace poměrně 
vysoký (od 2 do 5 tisíc výtisků), kniha J. Ehren- 
bergra Čermákova rodina (1867) měla náklad 
22 500 výtisků. Tisk obstarávaly firmy: Arci
biskupská knihtiskárna v Praze, Synové B. 
Haase, Maszner a Steyer, K. Bellmann, B. Stý
blo.

Vydavatelská činnost byla zahájena apolo
getickým spisem J. V. Jirsíka (1835), následova
ly publikace převážně náboženského charak
teru, mezi nimi čelná díla světové teologické 
literatury (mj. Starý a Nový zákon, Tomáše 
Kempenského Čtvero knih o následování 
Krista, Františka Sáleského Filothea), spisy 
z oboru apologetiky, církevní historie, dogma
tiky, katechetiky, hagiografie, liturgiky a spisy 
historické, a to jak původní práce, tak překla
dy. Již v 1. pol. 19. stol, se v produkci DJN ob
jevily beletristické spisy, které měly velký 
ohlas u čtenářů; jejich obsah je nesen osvícen
skou tradicí ve směru mravně výchovném 
i hospodářsky vzdělávacím. V 2. polovině 19. 
stol, vyšlo několik povídek českých autorů (J. 
Ehrenberger, V. Beneš Třebízský), v pozděj
ších letech se vyskytují práce J. S. Baara, A. 
Dostála, V. Pittnerové. Od 20. let tohoto století 
převažuje opět literatura náboženská. Posled
ním zjištěným podílem byla kniha Perikopy 
(1946).

Z KNIŽNÍ PRODUKCE: M. Sychra: Veleslavín 
(1847); P. Neumann: Příběhy Isidorovy (1853); J. 
Ehrenberger: Čermákova rodina (1867); V. Beneš 
Třebízský: Trnová koruna. Pan Odolen Pětipeský 
(1881) + Levohradecké pomněnky (2 sv., 1927—28, 
usp. V. Bitnar); J. Š. Baar: Několik povídek (1907) + 
Jan Cimbura (1908) 4- Mžikové obrázky (1. Velké 
a malé děti, 1909,2. Hloží a bodláčí, 1910,3. Z jiného 
světa. Sedmero hlavních hříchů, 1914) 4- V různých 
barvách (1918); V. Pittnerová: Po cestách života 
(1904) 4- Rodina Kulichova (1919); Paměti F. J. Va- 
váka (1907—38, ed. J. Skopec); A. Dostál: Svatá ho
ra (1907) -I- Na cestě k lepšímu (1909) 4- Z měst 
a městeček (1913) + Rozvětvená rodina (1916) 4- 
Vlna zkoušky (1924) + Splněná závěť (1933); F. Ko
šťál: Z horských far i z jich okolí (1908); J. Košnář: 
Z nedávných dob (1910); J. Ráž: Povídky (1911); K. 
Balík: Dědův odkaz (1915) 4- Květnice (1917) 4- 
Matka (1918) 4- Otec (1919) 4- Cestou za štěstím 
(1920) 4- Nedělní a sváteční čítanka (3 sv., 
1923—28); V. Bitnar: Čítanka svatojanská (3 sv., 
1932—34). ■

LITERATURA: V. Pohan in Životopis velebného 
pana Antonína Hanikýře (1841); K. Borový: Dějiny 
Svatojanského dědictví (1885); J. N. Sedlák: Činnost 
Dědictví svatojanského v Praze od r. 1835—1900 
(1900); Zprávy o Dědictví svatojanském (1903).

moá

Dědictví sv. Ludmily

1863-1902

Vydavatelský spolek.

Spolek byl založen 1862 v Písku snahou tam
ních profesorů a učitelů. Vydával edici Zlatá 
kniha dívek českých, která obsahovala 2 řady 
sborníků: Zlaté lístky (pro dívky do 12 let) 
a Zlaté klasy (pro dospívající dívky).

Zlaté lístky vycházely po jednom svazku 
ročně (1863—1902). Redaktory byli převážně 
písečtí učitelé a profesoři: V. Lešetický (1863, 
1868—69), V. Janota (1864—67), K. A. Madiera 
(1870—83), J. Zahradník (1884), J. Šrámek 
(1885), E. Mérgl (1886-90), F. Pech a E. Mérgl 
(1891—98), F. Pech a J. Šimek (1899-1902). 
Sborník obsahoval původní i přeložené básně 
a povídky a poučná pojednání z oboru dějepi-
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su, zeměpisu a přírodopisu. Vycházely zde 
práce J. a Š. Bačkory, F. L. Čelakovského, A. 
Dostála, F. Douchy, L Geisslové, L. Grossman- 
nové-Brodské, B. Jablonského, V. Lešetického, 
S. Podlipské, F. Pravdy, F. Sušila, P. J. Šafaříka, 
A. Zákouckého. Povídky, které literárně ne
přesahují průměrnou tvorbu, jsou zaměřeny 
tendenčně, usilují o výchovu k čestnosti, práci, 
šetrnosti a sociální spravedlnosti. Zlaté klasy 
vycházely rovněž po jednom svazku ročně 
(1863—1902). Redaktory byli: J. Pažout 
(1863—67), J. Pažout a V. Lešetický (1867), J. 
Suda (1868-80), J. Vačlena (1884-94), J. Ned- 
vídek (1895—1902). Kromě beletrie obsahova
ly sborníky pojednání historická, literárně 
estetická a přírodovědná. Básněmi jsou za
stoupeni: J. S. Baar, F. L. Čelakovský, K. J. Er
ben, V. Hanka, B. Jablonský, J. Kollár, J. Ma
rek, Marie Antonie, J. Milota, V. Mollenda, A. 
Potěhník, J. Soukal, K.~ Vinařický (v roč. 2, 
1864, zde debutoval S. Čech básní pod pseud. 
S. Rak); jsou zde i překlady z polštiny (A. E. 
Odyniec, A. Gorczyňski). Z povídkářů jsou ve 
sbornících zastoupeni: A. Dostál, J. Gintlová, 
L. Grossmannová-Brodská, E. Krásnohorská, 
V. Lužická, J. Mcelský, V. Pittnerová, S. Pod- 
lipská, A. B. Šťastný. Obsahová náplň má 
stejnou tendenci jako Zlaté lístky, přiměřenou 
ovšem dospělejšímu věku čtenářek.

moá

Dědictví sv. Václava viz in Matěj Václav 
Šteyer

František Dědina

* 14. 12. 1834 Ctiméřicexi Mladé Boleslavi
† 9. 5. 1914 Strenice u Mladé BoleslaviRolník a mlynář, lidový písmák, autor rozsáhlých pamětí.
Do školy začal chodit 1840 v Semčicích. 1842 
rodiče zakoupili statek ve Zbožíčku u Nym
burka a D. chodil do školy ve Strakách. Ze stu
dia na gymnáziu v Ml. Boleslavi (1845) sešlo 
pro otcovu nemoc a D. jako nej staršímu synu 
připadla povinnost starat se o hospodářství. 
1852 rodiče statek ve Zbožíčku prodali a vráti
li se do Ctiměřic. Zde se D. 1856 oženil; z jeho 
devíti dětí nejmladší syn Václav (1870—1956), 
profesor geomorfologie na UK a člen kore
spondent ČSAV, připravil ve 30. letech k vy
dání otcovy paměti. 1862 si manželé zakoupili 
statek ve Vinařících, při němž zřídili i hostinec. 
D. působil k povznesení obce jako starosta 
(představený) a měl i jiné funkce (v záložně 
apod.). 1875 zanechal hospodaření, pozemky 
pronajal a věnoval se prodeji uhlí v Cejticích, 
v obchodě však nebyl spokojen. 1878 zakoupil 
mlýn ve Strenicích (osada Podčejky), u něhož 
později zřídil i pekárnu. 1891 odešel na výmě
nek do Mšena u Mělníka, kde ve volných chví
lích v průběhu 90. let vznikaly jeho paměti. 
1897 se vydal na cestu za svými dětmi v cizině, 
navštívil Brixen a pak Kyjev (dříve, kolem 
1879, si udělal z Vídně výlet do Benátek a Ter
stu). Po návratu z Ruska se ještě marně poku
sil zachránit synovcovu mlékárnu a sýrárnu 
v Domažlicích (1900), pak se doživotně usídlil 
v rodinné vilce v Podčejkách. Zde také zemřel 
a je pohřben v Malých Horkách nad Strenice- 
mi.

Vydavatel rozvrhl paměti F. D. do 3 dílů. 
První s názvem Robota a první dnové svobody 
(1933) zachycuje období do 1854, druhý, Z 
ovzduší Prodané nevěsty (1934), zahrnuje léta 
1854—75 (začátek tohoto dílu, pojednávající 
o svatbě F. D., vyšel 1930 samostatně s titulem 
Když si náš tatínek maminku bral). Pod týmž 
titulem vyšlo také souhrnné, nově uspořádané 
a upravené vydání všech tří dílů (1942). Po
slední, znovu upravené souborné vydání 
(1949) má titul Bejvávalo. Podle svědectví vy
davatele zachovávají knihy autentické znění 
D. textu, jsou jen rozčleněny do odstavců a ka
pitol. Všechny tituly pocházejí od vydavatele,
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který také místy doplnil vyprávění F. D. vlast
ním komentářem a do textu vložil i otcova úst
ní sdělení a vzpomínky nej starší sestry Marie; 
tyto partie jsou však v textu vyznačeny, takže 
vlastní dílo F. D. vystupuje zcela zřetelně. 
Vzpomínky zachovávají trojí plán vyprávění. 
První, jenž tvoří kompoziční osnovu memoá- 
rů, se řídí během autorova života od narození, 
přes svatbu, hospodaření na statcích i ve mlý
ně, až k úpadku mlékárny v Domažlicích 
(1900). Tuto konfesijní stránku pamětí prostu
pují historické události viděné prostřednictvím 
autorových prožitků a zkušeností (rok 1848, 
zrušení roboty, prusko-rakouská válka, doba 
táborů). Druhou osnovu tvoří příběhy z auto
rovy životní dráhy, jakési bezděčné drobné 
povídky (školní zážitky, vojenský odvod, pří
běh vojáka Brunka a Anči, cesta do Prahy pro 
vápno, přípřežní povinnosti za války) nebo 
portréty blízkých osob (bojetický strýc, vý
měnkář Honza). Ve třetím plánu podává D. 
obraz společenských poměrů (povinnosti za 
roboty, školy, vojsko na vsi, hony za roboty 
a konstituce, zdravotní a hygienické poměry 
na vesnici) i způsobu života vesnice včetně do
bových obyčejů (posvícení, stínání kohouta, 
muziky, svatby, pálení čarodějnic). Všechny tři 
plány se navzájem prolínají a tvoří celek tme
lený jednoduchým, ale poutavým vyprávěním, 
v němž se uplatňuje i autorův humor; z pamětí 
vystupuje vnitřní bohatství prostého člověka, 
který činorodě prožívá všední pravidelný tok 
života a stále si uchovává smysl pro hospodář
ský i vlastenecký pokrok. Memoáry neměly 
beletrizující záměr; vznikly jako zápisky pro 
vlastní děti, avšak svými vyprávěčskými kvali
tami vstoupily do oblasti beletrie; přitom sne
sly i mnoho materiálu pro folkloristy, sociolo
gy a kulturní historiky.

PŘÍSPĚVKY in (posmrtně, vesměs ukázky z pamě
tí): Boleslavan (1939—40^; Nár. osvobození (1928); 
Venkov (1937). I KNIŽNĚ. Paměti (posmrtně): 
Když si náš tatínek maminku bral (1930); Robota 
a první dnové svobody (1933); Z ovzduší Prodané 
nevěsty (1934); Když si náš tatínek maminku bral 
(1942, souborné vyd. dosavadních textů, rozmn. 
o třetí část; znovu upraveno 1949 s tit. Bejvávalo). I

LITERATURA: V. Dědina in F. D.: Když si náš 
tatínek... (1930); ■ ref. Když si náš tatínek...: B. 
Jedlička, LidN 2. 7. 1930; J. Horák, Národopis. věst
ník českoslovanský 1930; Q. Hodura, NŘ 1931; 
-och- (F. S. Procházka), Zvon 1930/31 ■; V. Dědina 
in F. D.: Robota a první dnové svobody (1933); ■ 

ref. Robota a první dnové svobody: Q. Hodura, NŘ 
1934; V. Příhoda, NO 11. 1. 1934; vč (V. Černý), Ča
sopis pro dějiny venkova 1934; -och- (F. S. Procház
ka), Zvon 1934/35 ■; V. Dědina in F. D.: Z ovzduší 
Prodané nevěsty (1934) + in F. D.: Když si náš tatí
nek ... (1942); J. Knob: Vůně starých časů, Řád 1942; 
P. Bojar: Ze starých časů, LidN 25. 1. 1943; V. Dědi
na in F. D.: Bejvávalo (1949).

zp

Petr Dejmek

* 14. 7. 1870 Svojeku Nové Páky
† 20. 2. 1945 Praha

Prozaik, dramatik, autor povídek pro mládež; lido- 
výchovný pracovník.

Pocházel z rodiny drobného zemědělce; 
1883—85 studoval na nižší reálce, 1885—89 na 
učitelském ústavu v Jičíně. První učitelské mís
to nastoupil 1889 ve Strakách u Nymburka, 
pak působil na Poděbradsku. Po složení zkou
šek na měšťanskou školu učil od 1904 na škole 
U studánky v Praze-Letné, kde se stal 1922 ře
ditelem. Od 20. let se věnoval lidovýchovné 
a vzdělávací činnosti; vydával lidovýchovné 
spisy a školní učebnice dějepisu, zeměpisu 
a občanské nauky. Do důchodu odešel 1929.

Různorodost D. beletrie se odráží jak v ro
vině druhové, žánrové a stylové, tak v její hod
notě. Psal ve vlasteneckém duchu historické 
prózy pro mládež, čerpající látku ze 16. a 17. 
století (války s Turky, povstání českých stavů 
1557, pobělohorský útlak aj.), moralizující jed- 
noaktová dramata ze současnosti (Očista, De
korum) i s biblickou tematikou (Baltazarův 
kvas), napsal i nenáročnou veselohru z malo
městského prostředí (Liliputánské duše). Další 
hru (Apoštolově svornosti) zakázala 1908 cen
zura. Podstatnou část díla tvoří povídky, 
v nichž byl D. nejvíce poplaten dobové módní 
francouzské literatuře. Líčí v nich postavy 
zmítané erotickou vášní nebo naopak svádějí
cí zápas s milostným pokušením (Hry se srd
cem, Svatí erotikové). Otřelost výrazu ulpívají
cího na dobově módním slovníku (cizí slova)
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zastřela v některých z nich (zejména tam, kde 
příběh ústí v groteskní vyznění) bystré postře
hy, projevující se v kresbě postav i v rozvinutí 
děje (Bibeloty). V humoristicky laděných po
vídkách převažuje satirický, často i ironizující 
pohled na svět (Princezna a její šofér, Moderní 
Penelopa). Obrat v D. díle znamenal jediný ro
mán Metelice; autor se v něm vrátil do rodné
ho kraje a z jeho podhorského vesnického 
prostředí vytěžil dramatický, reálně viděný 
a realisticky zpracovaný obraz rozkladu sel
ské rodiny v posledních desetiletích 19. století. 
Uprostřed nových proudů, rodících se s roz
machem průmyslu a železnice a projevujících 
se na jedné straně pronikáním socialistických 
idejí, na druhé pak hledáním útěchy v krajo
vém specifiku — spiritismu, vykreslil D. kon
flikt mezi dětmi jdoucími za svými vlastními 
cíli a pracovitým, asketicky spořivým otcem, 
jenž svým autoritářstvím bezděčně přispívá 
k úplnému rozpadu rodiny. Důvěrná znalost 
prostředí (podrobně tu D. popisuje tkalcov
skou práci, proměnu zemědělské práce od sr
pů ke kosám a od cepů k mlátičkám, domác
kou výrobu korálů, nahrazující nevýnosné 
tkalcovství, aj.)., reálné vidění lidských charak
terů a v neposlední řadě spojení rodinných 
událostí s širokým obrazem proměn života kr
konošského podhůří daly vzniknout dílu, jež 
zdařile navázalo na tradici vesnické prózy 
z konce 19. století (K. V. Rais, A. Stašek).

PSEUDONYMY, ŠIFRA: L. Metellus (Humorist, 
listy), Petr Pavel, P. Pavel; L. M. (Humorist, listy). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 1903); Hlas náro
da (od 1903); Humorist, listy; Květy (od 1908); Máj 
(od 1914); Malý čtenář (od 1891); Nár. obzor (od 
1908); Rudé květy (od 1902); Zlatá Praha (od 1908); 
Zvon (od 1915). I KNIŽNĚ. Beletrie: N třicetileté 
válce (PP pro ml., 1897); Liliputánské duše (D 1903); 
Očista (D 1903); Utrpením k vítězství (PP pro ml., b. 
d., 1903); Flagelantka srdce a jiné prózy (PP b. d., 
1905); Baltazarův kvas (D 1908); Princezna a její šo
fér (PP 1909); Bibeloty (PP b. d., 1911); Blesky 
v temnotách (P pro ml., 1913); Hry se srdcem (PP b. 
d., 1913); Svatí erotikové (PP 1913); Metelice (R 
1915); Moderní Penelopa (PP 1917). — Ostatní prá
ce: Katechismus pravého republikána (1919); Po
známky k občanské nauce (1921); Stezkami demo
kracie (přednášky, 1924); Občanská nauka pro sa
mouky (1925); Principy činné školy v zeměpise 
(1928). Mimoto 1922—36 řada učebnic občanské vý
chovy, zeměpisu a dějepisu pro obecné a měšťanské 
školy. ■ SCÉNICKY. Hra: Dekorum (1904). ■

LITERATURA: ■ ref. Liliputánské duše: -r (R. J. 

Kronbauer), Máj 1902/03, s. 632; =, Zvon 1902/03; 
Neklaň (J. Soukenka): Dramatické práce nejmlad
ších, Moderní život 1903; K. Z. Klíma: Drama a dra
mata, Rozhledy 1904 ■; K. Z. K. (Klíma): ref. Očista, 
LidN 14. 8. 1903; Ha: Dramatická škola Šmahova 
(ref. Dekorum), Máj 1904/05, s. 255; ■ ref. Flagelant
ka srdce a jiné prózy: Ds (J. D. Konrád), Máj 
1904/05, s. 632; S. Kovanda, Rozhledy 1904/05, s. 
1322; S. (F. Sekanina), Zvon 1904/05; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1905 ■;■ ref. Baltazarův kvas: K. Kamínek: 
Z naší literatury dramatické, Lumír 1908/09; R. (V. 
Červinka), Zlatá Praha 1909, s. 311 ■;■ ref. Bibeloty: 
K. Hikl: Nové povídky erotické, Přehled 1910/11; F. 
Sekanina, Zvon 1910/11 ■;■ ref. Hry se srdcem 
a Svatí erotikové: R. (V. Červinka), Zlatá Praha 
1913, s. 444; J. Stenhart, Moderní revue 1913, sv. 27; 
K. Hikl, Přehled 1913/14; A. Veselý, Čes. revue 1913; 
M. (V. Martínek), MS1R 1913; Tristan (S. V. Friedl), 
Zvon 1912/13; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 1912/13; 
K. V. H. (Havránek), Zvon 1912/13 ■;■ ref. Blesky 
v temnotách: K. V. H. (Havránek), Zvon 1912/13; K. 
Sulek, Úhor 1913 ■;■ ref. Metelice: Kaz (F. S. Pro
cházka), Zvon 1915/16; -t, Akademie 1915/16, s. 185 
■ .

dv

Dělnický kalendář Českoslovanské 
strany sociálně demokratické v Rakous
ku

1894-1918

Ročenka dělnické politické strany s výraznou lite
rární složkou.

Redaktor: 1894 — 99 (roč. 1—6, pův. číslování 
16 —21, na 1895—1900) neuveden; (roč. 7 — 25, pův. 
číslování 22—40, na 1901 —19) F. V. Krejčí. — Vyda
vatel: 1894 — 96 (roč. 1—3) čas. Sociální demokrat; 
1897 (roč. 4) Právo lidu; 1898-1912 (roč. 5-19) čas. 
Zář; 1913—18 (roč. 20—25) Ústřední dělnické knih
kupectví, nakladatelství a antikvariát. Vesměs Praha. 
— Periodicita: jednou ročně.

Kalendář chápali vydavatelé jako volné po
kračování Pecková pražsko-vídeňského Ka
lendáře dělnictva českoslovanského a pozděj
šího, méně významného, brněnského Kalendá
ře českoslovanského dělnictva v Rakousku; to
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také vysvětluje číslování jednotlivých svazků 
od ročníku 16. V první šesti letech byl DK 
v podstatě přímým doplňkem sociálně demo
kratických novin a jeho těžisko spočívalo 
v rozsáhlé zpravodajské části, zvláště v kritic
kých přehledech vnitropolitických událostí 
a mezinárodního dění v uplynulém roce; lite
rární oddíl, zahájený v prvním svazku básní S. 
Čecha Buď práci čest! a přinášející jinak téměř 
výlučně příspěvky dělnických autorů (povídky 
J. Krapky Náchodského, B. Zdobnického aj.), 
byl pouze jakýmsi dodatkem. Za redakce F. V. 
Krejčího se ročenka postupně měnila v literár
ní almanach, jehož základní složku tvořily 
ukázky z české i cizí prózy a poezie, ojediněle 
i z dramatických prací. Příspěvky politického 
a sociálního rázu se pak vyskytovaly v DK 
v menší míře. Do statí a článků zabývajících se 
dějinami, soudobými úkoly a perspektivami 
dělnického hnutí (E. Beneš, F. Modráček, F. 
Soukup aj.) se často promítaly revizionistické 
tendence jako průvodní jevy tehdejšího sociál
ně demokratického hnutí. Z ostatních nelite- 
rárních příspěvků byly pro DK charakteristic
ké hlavně úvahy podporující boj proti nábo
ženství (F. V. Krejčí, A. Macek aj.), obecně 
vzdělávací stati (Z tajů všehomíra od J. Skalá
ka, Budoucnost zeměkoule od J. M. Hnáta) 
a poznámky o novinkách vědy a techniky, oje
diněle též sociální pojednání (např. Nemoci 
z povolání u dělnictva od K. Helbicha), články 
o životě vystěhovalců z dělnických řad (Česká 
Vídeň od V. Steina a O poměrech a organizaci 
zahraničních Čechů od J. Krčmy). Některé 
svazky přinášely na konci adresář sociálně de
mokratických a odborových organizací, děl
nických vzdělávacích spolků, jejich periodic
kého tisku a knihoven, krajanských spolků 
apod.
Literárně orientovaná část kalendáře se sou
střeďovala hlavně k soudobému domácímu 
i světovému písemnictví, často průkopnicky 
a se smyslem pro uměleckou hodnotu přináše
la díla vyznačující se socialisticky revoluční 
perspektivou nebo — v souladu s ateistickým 
postojem jeho redaktora — práce vyhrocené 
proti náboženským přežitkům a pranýřující 
klerikalismus. Jednotlivé ukázky Krejčí často 
přibližoval čtenářům redakčními komentáři 
a články, v nichž zdůvodňoval výběr autorů, 
jako např. v stati Tři největší spisovatelé naší 
doby a jejich poměr k socialismu (H. Ibsen, L. 
N. Tolstoj, E. Zola) nebo v práci Socialismus 

a umění aj. Brzy k těmto spisovatelům přibyl 
a vůdčí postavení v DK zaujal M. Gorkij. Z ci
zích prozaiků byli mimoto v DK zastoupeni L. 
Andrejev, I. Cankar, M. Ebner-Eschenbacho- 
vá, A. France, V. G. Korolenko, G. de Maupas- 
sant, Z. Niedžwiecki, A. Roda-Roda, C. Viebi- 
gová a řada dalších, zejména představitelé kri
tického realismu a naturalismu, ale již také 
první průkopníci socialistického realismu. Mé
ně soustavně se tu objevovaly verše (H. Heine, 
W. Whitman, jednotlivě N. A. Někrasov, K. 
Henckell aj.) a drama (H. Heijermans). Českou 
poezii reprezentoval především J. S. Machar 
(Krejčí tu mj. na okraj Satiriconu napsal, že je 
to „nejlepší sbírka politických epigramů od 
dob Havlíčkových“), dále S. Čech, R. lilový 
a A. Macek. Podnětně byl připomenut R. 
Mayer (básní V poledne, charakterizovanou 
jako „prvá česká báseň sociální“), J. F. Smeta
na a v posledním svazku promyšleným výbo
rem i poezie slovenská. K nejčastěji tištěným 
českým prozaikům patřili J. Hašek, J. Hora, M. 
Majerová, H. Malířová, I. Olbracht, R. Svobo
dová, F. Šrámek. Mimoto uveřejňoval Krejčí 
— u dělnických autorů často s označením 
„proletářské povídky“ — i prózy V. Čecha, S. 
Čecha, K. Handzela, F. Holečka, J. Johna, G. R. 
Opočenského, B. Sadílkové, J. Šírá aj. Otiskl 
zde i vlastní aktovku Továrna. Poměrně zříd
ka se objevovaly črty vzpomínkové (např. 
o českém dělnickém hnutí od newyorského 
Čecha F. Jonaty), cestopisné (od J. Tomáše 
a zejména E. Škatuly) a národopisné (J. Fili- 
povského o kladenské revoluční Královské 
třídě, M. Majerové o krajáncích, F. Žlebského 
a J. Trávnička o Slováčku). Literární historii 
v DK představovaly dva přehledy vývoje sta
ročeské literatury od nejstarších dob po Ko
menského od G. Wintra. Kalendář přinášel 
i množství kvalitních ilustrací a reprodukcí vý
znamných malířských děl. — Od 1920 navázal 
na Krejčího kalendářovou řadu Dělnický ka
lendář Československé sociálně demokratické 
strany dělnické, redigovaný postupně A. Bouč
kem, E. Vachkem, A. Štochlem a V. Lvem. Byl 
poznamenán stále zřetelnějším ústupem z tříd
ních pozic, marným hledáním kvalitní autor
ské základny a v důsledku toho i prudkým po
klesem umělecké náročnosti.

LITERATURA: K Polák in F. V. Krejčí (1937, s. 
40-42).
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Dělnictvo sobě!

1886

Pamětní list českých spisovatelů věnovaný dělnic
tvu.

Pamětní list k zahájení činnosti spolku Svépo
mocné sdružení dělníků českých v Praze, je
hož cílem byla podpora „bez výživy jsoucích 
dělníků českých“; uspořádal F. V. Slavík, ná
kladem zábavného odboru spolku, vytiskl J. R. 
Vilímek. Vyšel v době perzekuce českého děl
nictva, kdy v Praze existovaly jen dělnické čte
nářské a podpůrné spolky a pražské dělnické 
hnutí bylo ještě pod vlivem liberálních postojů 
mladočechů.

Tomu odpovídal i charakter listu, jenž obsa
huje verše A. Heyduka (K práci!), J. V. Friče 
(Vidina při náhrobku J. Baráka), A. Šnajdaufa 
(E. Krásnohorské), S. Čecha (Práci, z níž 4 slo
ky byly konfiskovány), B. Zuckriegla (České
mu dělnictvu!), J. Vrchlického (Román), K. L. 
Kukly (Synům jedné matky!), M. A. Šimáčka 
(Modlitba) a překlady R. Pokorného z veršů I. 
S. Nikitina, J. B. Zaleského, F. I. Ťutčeva a L. 
Nenadovice. Z prózy přináší list črtu I. Herr- 
manna Byt k pronajmutí, aforismy ze spisů J. 
Arbesa a Skromné myšlenky E. Špindlera. Dá
le poznámku J. Herbena k Pflegrovu románu 
Z malého světa, výtah z řeči E. Grégra na říš
ské radě k socialistické otázce a stručný do
slov F. V. Slavíka (Rovnost, volnost, bratrství).

zp

Jakub Deml

* 20. 8. 1878 Tasov
† 10. 2. 1961 Třebíč

Básník, prozaik, překladatel z němčiny a latiny, pub
licista, vydavatel knih. D. dílo, různorodé žánrově 
i kvalitou a prodchnuté náboženskou vírou, je 
v podstatě spontánním, absolutně otevřeným výra
zem básníkova subjektu.

Pocházel z rodiny rolníka a vesnického kupce, 
poznamenané třemi otcovými sňatky a častý
mi úmrtími sourozenců. J. D. byl dítětem z ot
cova druhého manželství, matka zemřela 
1890; rodiče mu určili kněžskou dráhu. D. stu
doval na gymnáziu v Třebíči (mat 1898), pak 
vstoupil do katolického bohosloveckého semi
náře v Brně (vysvěcen 1902). Ještě za gymna- 
zijních studií (1897) se seznámil s O. Březinou, 
který měl na D. rozhodnutí stát se knězem ur
čující vliv. Přátelství s Březinou, jemuž zůstal 
D. věrný až do jeho smrti, hluboce ovlivnilo 
celý D. život a Březina zůstal D. celoživotním 
básnickým idolem. V brněnském bohoslovec
kém semináři poznal D. časopis Katolické mo
derny Nový život, propagující nové umělecké 
snahy mezi duchovenstvem; v této době navá
zal spolupráci s redaktorem a vydavatelem 
Nového života K. Dostálem-Lutinovem a S. 
Bouškou. Březina seznámil D. 1900 s dílem so
chaře a výtvarníka F. Bílka, osobně se však 
poznali až 1903 u Bílka v Chýnově. D. byl Bíl
kovou tvorbou od počátku uchvácen , stal se 
jejím interpretem, ale po seznámení s J. Floria
nem se s Bílkem 1906 rozešel. Styky s ním ob
novil D. až po rozchodu s J. Florianem; Bílek 
ilustroval a upravil řadu D. knih, jejich vztah 
však už nikdy nedosáhl počáteční důvěrnosti. 
1902 nastoupil D. do církevní služby a působil 
jako kněz na různých místech Moravy: Kuče- 
rov u Vyškova (1902—04), Lesonice (1904), 
Babice u Mor. Budějovic (1904—06), Martin
ko v (1906), Třešť (1906—07), Bystrc u Brna 
(1908—09). Za působení v Babicích (1904) se 
seznámil s vydavatelem Dobrého díla J. Flori
anem ze Staré Říše. Podílel se pak na vydává
ní i na překladech Florianových knih a sborní
ků v období 1904—11. Po roztržce (1911) D. 
od Floriana odešel; toto přátelství se již nikdy 
neobnovilo. D. činnost ve Florianově naklada
telství, vydávání vlastních knih, odpor proti 
Katolické moderně, s níž se definitivně rozešel 
1907, a osobité chápání kněžského povolání 
byly příčinami ostrého D. konfliktu s jeho cír
kevními nadřízenými, zejména s brněnským 
biskupem Huynem. Od 1.3. 1909 byl D. brněn
skou konzistoří vyloučen z duchovní správy 
a poslán na neplacenou dovolenou. 1909—11 
žil u svého přítele kněze J. Ševčíka v Babicích, 
1912 střídavě u různých přátel (Jaroměřice, 
Třebíč, Šebkovice). 1912 byl poslán do penze, 
navíc se musel na příkaz konzistoře odstěho
vat do Prahy (1913—1914). 1912 se D. sezná-
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mil s E. Wiesenbergrovou (1869—1918), man
želkou továrníka ze Žebráku a návštěvnicí li
terárního salónu R. Svobodové. Mezi D. 
a Wiesenbergrovou vznikl hluboký, i když 
rozporuplný citový vztah, který se stal inspira
cí řady D. knih (Tanec smrtí, Miriam, Moji přá
telé, Pro budoucí poutníky a poutnice, Šlépěje 
1—3). Rodina E. Wiesenbergrové všemožně 
zabraňovala jejím stykům s D., po určitou do
bu byla E. Wiesenbergrová dokonce interno
vána v ústavu pro duševně choré, zanedlouho 
pak zemřela. Okolo 1913 se D. spřátelil s F. X. 
Saldou; vzájemný vztah prošel hlubokými 
proměnami a skončil bolestným rozchodem 
na počátku 30. let. Válku (1914—18) prožil D. 
v Jinošově u Náměště nad Oslavou u svého 
švagra J. Kryštofa. 1918 vstoupila do D. života 
spisovatelka P. Kytlicová. 1919 odešel D. do 
Šternberku na Moravě, odtud se nakrátko pře
stěhoval do Tasova, odkud pak ještě 1919 od
jel s P. Kytlicovou na Slovensko do Lubochni 
a posléze do Topofčianek, kde se měl stát kus
todem zámeckých sbírek. Toto zaměstnání ne
dostal a po devítiměsíčním pobytu na Sloven
sku se s P. Kytlicovou vrátil do Čech, do Vrch- 
bělé u Bělé pod Bezdězem (1920), odkud se 
pak přestěhoval do Prahy. 1921 zahájil stavbu 
domku v Tasově, v němž bydlel natrvalo od 
června 1922. Kytlicová se stala nejen vydava- 
telkou D. knih, ale i harmonizujícím činitelem 
D. uměleckého díla. 1922 se D. sblížil s ideou 
sokolství. Sokolský kolektiv se mu stal syno- 
nymem národa {Sokolská čítanka, Sestrám), 
pokusil se také o paradoxní syntézu sokolství 
s křesťanským spiritualismem. Pro neúčast So
kola na oslavách svatováclavského milénia 
1928 ze Sokola vystoupil a definitivně se s tím
to hnutím rozešel. Rozchod se Sokolem, smrt
O. Březiny (1929) a P. Kytlicové (1932) přivo
dily v D. osobním životě i uměleckém díle hlu
bokou krizi. Jeho kniha Mé svědectví o O. Bře
zinovi byla pro autorův vypjatý a zkreslující 
subjektivismus ostře odsouzena bezmála celou 
českou kulturní veřejností. D. prožil tento fakt 
jako osobní tragédii a vyobcování z národa 
a brutálně se rozešel s řadou přátel a známých 
(F. X. Salda, J. Durych, A. Novák, E. Chalupný,
P. Eisner aj.). Z Tasova odešel do Kuksu 
(1932), kde byl příznivě přijat v německé rodi
ně hraběte Sporcka; sblížil se s jeho dcerou K. 
Sweerts-Sporckovou (1895—1945), k níž ho 
poutal konfliktní citový vztah (jeho ohlas na
lézáme v D. německých verších a v básnických 

prózách Zapomenuté světlo, Princezna, Jugo 
aj.). Rozchod s K. Sweerts-Sporckovou (1935) 
znamenal D. definitivní zakotvení v Tasově, 
kde poznal M. Rosu Junovou (nar. 1917); 
vztah k ní byl kontrapunktem k tragickému 
vztahu ke K. Sweerts-Sporckové. M. R. Juno- 
vá si založila v Tasově vlastní nakladatelství, 
jež vydávalo především D. knihy, a stála D. 
věrně po boku v jeho neustálých polemikách 
a střetnutích. Ve 30. letech podnikl D. četné 
cesty po Evropě (1929 Itálie, 1932, 1933 a 1935 
Jugoslávie, 1936 Německo). Od počátku 30. let 
se v D. díle (Šlépěje) objevovaly stále častěji 
antisemitské tendence a konzervativní výpady 
proti buržoazní demokracii (1930 byl postaven 
před soud pro urážku hlavy státu, po zákroku 
T. G. Masaryka bylo však soudní stíhání zruše
no; část nákladu Šlépějí 13 a Zapomenuté 
světlo byly z politicko-mravnostních důvodů 
konfiskovány). Tyto D. názory, zejména anti
semitismus, se 1939—41 objektivně dostaly do 
nebezpečné blízkosti oficiální nacistické ideo
logie, s níž se D. jinak neztotožňoval. 
1943—45 bylo D. zakázáno publikovat. Po 
1945 byla D. publicistická činnost z let 
1939—41 prošetřována očistnou komisí podle 
tzv. malého dekretu (D. vystoupil ze Syndikátu 
českých spisovatelů), 1948 byla však lidovým 
soudem shledána jeho bezúhonnost (v D. pro
spěch svědčil např. V. Nezval). Od 1945 žil D. 
trvale v Tasově. Zemřel v nemocnici v Třebíči, 
pohřben byl na hřbitově v Tasově.

D. dílo je neobyčejně různorodé: vedle poe
zie, básní v próze a povídek obsahuje i eseje, 
úvahy, polemické pamflety, deníky, kritické re
cenze, kázání, náboženské meditace a překla
dy; těžiště je však v poezii a umělecké próze. 
D. vstoupil do literatury pod vlivem O. Březi
ny. Poměrně záhy si však uvědomil nemožnost 
vyslovit svůj lidský osud březinovskou poeti
kou. Vrcholné knihy D. prvního tvůrčího ob
dobí {Hrad smrti, Tanec smrti) jsou přeplněny 
temnou úzkostí o život a bytí člověka, jež je 
neustále negováno smrtí. V D. je stále příto
men úzkostný pocit ohroženosti člověka, jenž 
putuje životem a společností jako štvanec. 
Z tohoto prožitku se také rodí D. osobitá dení
ková linie jeho tvorby. Zároveň je také defini
tivním rozchodem s neosobními rysy symbo
lismu {Domů, Rosnička). Z dramatického kon
fliktu mezi životem a smrtí hledá D. cestu 
k vyšším, nadosobním hodnotám a nachází vý
chodisko v pokorné a všeobjímající lásce (Mo-
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ji přátelé, Miriam). D. tragické vnímání skuteč
nosti a úzkostný pocit ohroženosti lidského 
subjektu jsou doprovázeny přirozenou touhou 
básnického individua po myšlenkově spřízně
ném kolektivu. Zejména po 1918, pod určitým 
vlivem kolektivistických tendencí v české lite
ratuře, se D. přimyká k národnímu kolektivu, 
což se projevilo zejména v jeho paradoxním 
a dočasném zaujetí pro sokolské ideály (So
kolská čítanka, Sestrám). D. pojetí národního 
kolektivu, negující jakékoliv sociální motivace, 
je cele prodchnuto křesťanským mýtem o spo
lečenství živých a mrtvých. Hlavní práce toho
to druhého D. tvůrčího období (Mohyla, Tep
na, Hlas mluví k Slovu) vnímají rodný Tasov 
jako kosmos, jenž se stává D. synonymem ná
rodní pospolitosti; v sounáležitosti s ní pak na
chází D. osobní i básnickou harmonii, to se 
nejvýrazněji promítá do jeho láskyplných cha
rakteristik rodáků. Tato harmonie, budovaná 
na nereálné vizi myticko-rodové pospolitosti, 
se rozpadá (D. se rozchází se Sokolem, umírá 
O. Březina a P. Kytlicová) a D. dílo se opět na
vrací k svým počátečním pocitům ohroženého 
lidského subjektu, k tématu smrti a zmaru. 
V tomto D. třetím tvůrčím období, pro něž 
jsou charakteristické zejména knihy Zapome
nuté světlo, Jugo, Píseň vojína šílence, se D. 
stává básníkem noci a děsu. Všechny hodnoty 
jsou D. zpochybňovány, společnost i lidské 
vztahy mají podobu labyrintu, v němž bloudí 
osamělý a ztracený jedinec. D. člověk, často lí
čený až s naturalistickou otevřeností, marně 
hledá spočinutí a klid v rodném kraji (Rodný 
kraj). — Základním estetickým rysem D. díla 
je snaha učinit objektem tvorby svůj vlastní 
osud, což se také odráží až v chaotické tvaro
vé nesourodosti a v absolutizování básníkova 
subjektu. D. touha vyslovit beze zbytku sebe 
sama, psát stále „jednu knihu“, je příčinou roz
sáhlé deníkové tvorby, která představuje 
neodmyslitelnou součást D. díla. Tuto dopro
vodnou deníkově komentátorskou linii D. díla 
tvoří sborníky nejrůznějších literárních žánrů, 
sestavovaných bez zjevnějšího kompozičního 
zřetele. Do těchto sborníků D. zařazoval nejen 
básně, prózy, úvahy a eseje, ale i koresponden
ci, deníkové záznamy, zápisy snů, náboženské 
meditace, politické komentáře apod. (Základní 
řadu v této linii tvoří 26 svazků Šlépějí, 1917 — 
41.) V této D. deníkové produkci nacházíme 
významná básnická i prozaická díla, ale také 
efemérní a trapné malichernosti, což bylo způ

sobeno básníkovým vypjatým subjektivismem. 
Zvláště výrazně se to projevilo v období 
1936—41, kdy se D. rozešel s většinou svých 
přátel a vše v české společnosti hodnotil zcela 
negativně. Jeho úvahy a komentáře z této do
by mají často povahu konzervativně útočných 
pamfletů, v nichž se D. představuje jako zauja
tý antisemita, odpůrce demokracie a konzer
vativec. — Jako překladatel z němčiny a latiny 
se D. orientoval převážně na díla mystiků, 
světců a pojednání teologicko-liturgické pova
hy (sv. Hildegarda, sv. Cyprián, sv. Vincenc Fe- 
rrerský, A. K. Emmerichová). Byl také nakla
datelem nevelkého počtu knih (L. Bloy, K. J. 
Erben, Kniha Judit, P. Kytlicová, Proroctví Jo- 
el, P. Verlaine, J. Vinař, O. F. de Waldt).

PSEUDONYMY: J. B. Polom, J. Vzňata, Vojtěch 
Běloch, Znata. ■ PŘÍSPĚVKY in: Ave Marie (1946); 
Akord (od 1928); sb. Chléb a slovo 1, 2 (1948); sb. 
Kameny základní (1946); Kazatel (1901—02); Kmen 
(1917 — 18); Květy (1915); Lid. noviny (1921—43); Lí
pa (1917 — 19); Meditace (1908 — 09); kal. Moravan 
(1948); Muzeum (1899—1902); Na hlubinu 
(1928 — 44); Niva (1921); Nový život (1903—05); No
vý věk (1904); Obnova, od 3. roč. tit. Nár. obnova 
(1937-40); Obzor (1905-07); Pramen (1920); Prá
vo lidu (1915); Přehled (1935); Tvar (1927-32); 
Umění Slovanů (1923); sb. Večery básníků Horáčka 
(1941); Volné směry (1922); Zvon (1912-20). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Slovo k Ot
čenáši Františka Bílka (EE 1904); Notantur lumina 
(BB, BB v próze, 1907, doplň, vyd. 1917 s tit. První 
světla); V Zabajkalí (PP 1912); Rosnička (deník, 
1912); Hrad smrti (P 1912); Domů (deník, 1913); Mo
ji přátelé (BB v próze, 1913); Pro budoucí poutníky 
a poutnice (PP, BB, deníkové záznamy, 1913); Tanec 
smrti (PP 1914); Miriam (BB v próze, 1916); Šlépěje 
1 (sborník vlastní tvorby, překladů a dokumentů, 
1917); Věštec (B v próze, 1917); Šlépěje 2 (1918); 
Šlépěje 3—6 (1919); Jsem na Slovensku (P 1920); 
Šlépěje 7 (1920); Šlépěje 8 (1921); Františka Bílka 
Obětovaný (E 1922); Sokolská čítanka (EE 1923); 
Česno (PP 1924); Sestrám (EE 1924); Šlépěje 
9 (1925); Tepna (P 1926); Hlas mluví k Slovu (P 
1926); Mohyla (P 1926); Z mého okovu (P 1927); Do 
lepších dob (deníkové záznamy, 1927); Šlépěje 
10—11 (1928); Dílo Felixe Jeneweina (E 1928); Šlé
pěje 12 (1929); Můj očistec (PP 1929); Bílá hora (část 
3. kn. Dílo Felixe Jeneweina, E 1929); Šlépěje 13—15 
(1930); Šlépěje 16-18 (1931); Mé svědectví o O. 
Březinovi (vzpomínky, 1931); Katolický sen (PP 
1932); Smrt Pavly Kytlicové (P 1932); Pozdrav Ta- 
sova (P 1932); František Bílek v Mnichově 1904 (E 
1932); Korouhve Frant. Bílka v Babicích (E 1932); 
Sen o Otokaru Březinovi (P 1932); Slovo k Hudbě 
pramenů (E 1932); Prolog k fotografickému cyklu O.
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Knolla Místa a cesty O. Březiny (doprovodné texty 
k fotografiím, 1932); Šlépěje 19 (1933); Jak jsme se 
potkali (korespondence, 1933); Nové oltáře (E
1933) ; Jak jsme se loučili s Pavlou Kytlícovou (kore
spondence, 1933); Památný den v Kuksu (PP 1933); 
Šlépěje 20 (1934); Slovo k přátelům (programový 
manifest, 1934); Zapomenuté světlo (P 1934); Život, 
jak já jej vidím (přednáška, 1934); Štědrý den (B
1934) ; Solitudo (BB 1934, německy); Princezna (BB 
v próze, 1935); Slovo administrace Šlépějí (program, 
leták, 1935); Cesta k jihu (P 1935); Píseň vojína šílen
ce (BB 1935, německy, s českou předml.; t. r. vyšlo 
i pod něm. tit. Ein Lied eines wahnsinnig geworde- 
nen Soldaten a bez čes. předml.); Ve stínu lípy (Šlé
pěje 21, 1936); Rodný kraj (P 1936); Pohádka (BB 
1936); Jugo (BB v próze, deník, 1936); Šlépěje 22 
(1937); Matylka (B v próze, 1937); Umění (přednáš
ka, 1937); Vražda (P 1937); Šlépěje 23 (1938); Ptačí 
budky (PP 1938); Ballade vom Tode eines unbekan- 
ten Soldaten (B 1938); Pohleďte na ptactvo nebes
ké... (dvě kap. z kn. Z mého okovu s novou předml., 
P 1938); Ježíši; Bože, Králi náš (E 1938); Proč by
chom se netěšili (Šlépěje 24,1939); Pupava (B v pró
ze, 1939); Šlépěje 25 (1940); Šlépěje 26 (1941); Mo
hyla (PP 1941, obs. rozšiř, a upr. Pozdrav Tasova, 
Mohyla, Tepna); K narození Panny Marie (E 1942); 
Jméno Ježíš (E 1942); Svatý Josef (E 1942); Jan Ko- 
nůpek (E 1944, antedatováno 1934 kvůli zákazu D. 
publikační činnosti); Svatý Floriane (B 1946); Co na 
tom, není-li střecha... (B 1946); Ustrnulými nebesy 
(B 1946); K instalaci P. Josefa Martináska (B 1948); 
Stařec před jeslemi (B 1955); Triptych (BB 1960); — 
posmrtně: Ledové květy (BB v próze, 1966: poslední 
kap. z kn. Moji přátelé, otištěno poprvé); Kreslířské 
umění Marie Vořechové-Vejvodové (E 1971). — 
Překlady: Dekret Apoštolské Stolice římské o čas
tém a denním svátém přijímání (1908); Ustanovení, 
která vyšla od apoštolského svátého stolce Petrova 
Kristovu stádci k povzbuzení, by často a denně přijí
malo nejsvětější Svátost oltářní (1910, s A. Střížem); 
Sv. Hildegarda: Cesty věz nebo Vidění a zjevení 
(1911); Slavík svátého Bonaventury (1912, obs. i lat. 
originál); Život svaté Dympny, panny a mučednice 
(1912); A. K. Emmerich: Hora prorokův. Z vidění 
ctihodné A. K. Emmerichové (1912); Život ctihodné 
Anny Kateřiny Emmerichové (1912, pseud. Vojtěch 
Běloch); V. Surius: Život a některé spisy Ruysbroec- 
ka Podivuhodného (1915); Sv. Cyprián: O divadlech 
(1927); List sv. Vincence Ferrerského Benediktu 
XIII. o konci světa a o příchodu Antikrista (1928); 
Audiatur et altera pars (sborník, 1928); R. Pannwitz: 
Vzpomínka na Otokara Březinu (1936); Kniha Tobit 
(1940, řec. originál přel. J. Heger, lat. část o sv. Bona- 
venturovi J. D.); Mléko a krev (1945); Hymnus na 
svátého Vojtěcha (1947); R. Bellarmin: O vystupová
ní mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených (1948). 
— Ostatní práce: Homilie (kázání, 1907); Spisy 
a publikace J. D. v decenniu 1904—14 (autor, biblio

grafie, 1914); Spisy a publikace J. D. vydané léta Pá
ně 1934 — 1935 (autor, bibliografie, 1935). — Výbory: 
Verše české. 1907 — 1938 (1938, usp. autor); Oltář 
v poli (výbor z prvních tří sv. Šlépějí, 1939, usp. au
tor); Rodný kraj (1967, usp. M. Dvořák a B. Fučík); 
Miriam a jiné práce (1969, usp. J. Novák); Tasov 
(1971, usp. M. Dvořák). — Souborná vydání: Úplné 
vydání spisů J. D. (nákladem P. Kytlicové, 1931—32, 
2 sv.); Dílo J. D. (Vyšehrad, 1948, 1 sv.). ■ KORE
SPONDENCE: Listy J. D. Otokaru Březinovi (z 
1899—1928; 1933); Dopis X. Dvořákovi z 1904 
(1964); Vzájemná korespondence F. X. Saldy a J. D., 
Lit. archív 1969, č. 3—4 (usp. K. Neřadová, J. Ně
mec); K. Bednář: Příspěvek k poznání J. D. (výňatky 
z 3 dopisů K. Bednářovi z 1958 — 59), Obroda 1969, 
č. 21. ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Studium. Sbor
ník 1. (1905); František Bílek: Souborné dílo (1905, 
6 sešitů s grafic. listy a slovním doprovodem J. D.); 
Praktická ministrace (1911). ■

BIBLIOGRAFIE: O. F. Babler: Bibliografie J. D., 
Bibliofil 1928. ■ LITERATURA: J. Bartoš: Znáte J. 
D.? (1932); B. Slavík: Za rodný kraj (1938); sb. Po
zdrav k sedmdesátinám J. D. (1948); sb. Básníku J. D. 
k devadesátinám (1968). ■ K. Fiala: Knihy veršů (ref. 
Notantur lumina), Moderní revue 1906/07; F. X. Sal
da: ref. Hrad smrti, Moji přátelé, Čes. kultura 
1912/13 → KP 9 (1954); A. Veselý: O knihách (ref. 
Pro budoucí poutníky a poutnice), Čes. revue 
1913/14; A. L. Stříž: Dečennium P. J. D. (shrnutí po
lemik s J. Florianem), Nova et vetera 1915; ■ ref. 
Miriam: J. Marek, Moderní revue 1916, s. 283; A. N. 
(Novák), Lumír 1916/17; K. (F. V. Krejčí), PL 11. 2. 
1917 ■; F. X. Salda: Nové knihy (ref. Věštec), Kmen 
1917/18 + O J. D., Venkov 10. 2. 1918, obojí → KP 
10 (1957); A. Brtníková: J. D., Ženský svět 1918 + 
Tajemství věcí a dění u J. D., Kmen 1918/19; F. 
X.Šalda: Kousek poetiky. Básně J. D., Venkov 23.11. 
1919 → Časové i nadčasové (1936) a KP 11 (1959); 
M. Hýsek: J. D., Mor. slez, sborník 1920; A. M. Píša: 
ref. Miriam, Červen 1921 → Soudy, boje a výzvy 
(1922); M. Rutte in Skrytá tvář (1925); A. N. (No
vák): ref. Hlas mluví k Slovu, LidN 31. 7.1926 -I- ref. 
Mohyla, LidN 4. 1. 1927; M. Dvořák: O J. D., Tvar 
1927 + Prostor a plocha, Tvar 1927; J. Durych: J. D. 
k padesátinám, Akord 1928 + O J. D., Tvar 1928 + 
O díle J. D., Rozpravy Aventina 1928/29; M. Dvo
řák: D. Hrad smrti, Tvar 1928 + Básnický odkaz 
Březinův a jeho dědic, Tvar 1928; V. Nezval: Básník, 
Tvar 1928; P. Eisner: Německý hlas o J. D., Tvar 
1928; R. Černý: Básnické deníky, Tvar 1928; B. Fu
čík: Dílo lásky, Host 1928/29 + Mnoho mladých 
mistrů..., Pestrý týden 25. 9. 1928 + J. D., básník 
přírody, Rozpravy Aventina 1928/29; A. N. (Novák): 
J. D. Tanec smrti, LidN 26. 8.1928; ■ ref. Mé svědec
tví o O. Březinovi: V. Helfert, Index 1931; K. Čapek, 
LidN 2. 2. 1931; J. Rambousek: Básník O. Březina 
a J. D. (1931); J. Mahen, Panoráma 1931/32; F. X. 
Šalda, ŠZáp 1931/32 ■; J. Durych: Smutek J. D. (stu-
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die), Akord 1932; A. Vyskočil in Básníkovo slovo 
(1933); M. Dvořák: O díle J. D., LUK 1935; E. z Leše- 
hradu in Ozvěny různých období (1936); V. Nezval 
in Moderní básnické směry (1937); J. Zahradníček: 
D. lyrika, Akord 1938; B. Slavík: Šedesát let J. D., 
LidN 20. 8. 1938; B. Fučík: J. D. Pokus o portrét, Lu
mír 1938/39; J. Vašica: Několik slov o díle J. D., Řád 
1939; O. Králík: Lyrika J. D., Výhledy 1939; J. Doku
lil: Kněz J. D., Akord 1939/40; J. Zahradníček in 
Oslice Balaamova (1940); B. Slavík in J. D.: Mohyla 
(1941); L. Palaš: Básník J. D., LidN 19. 8. 1942; ■ po
lemika o D. za německé okupace: KM 1947, 1948 
(K. Janský, J. Kruml); Akord 1946/47, 1947/48 (T. 
Vodička, R. Černý) ■; V. Nezval in Z mého života 
(1959); -jb, (J. Brabec): J. D., LitN 1959, č. 44; J. Vác- 
lavková in Co dalo Třebíčsko české literatuře 
(1962); J. Němec: Básník, který nezná svého jména, 
Tvář 1964; K. Němec: J. D. v Kuksu, Sešity pro mla
dou literaturu 1967; M. Dvořák in J. D.: Rodný kraj 
(1967); Z. Hejda: Rodný kraj, Tvář 1968; J. Nový: 
O J. D., Kult, tvorba 1968, č. 24, 25; M. Dvořák: 
Smích J. D., HD 1969; V. Binar: Zapomenuté světlo, 
Listy 1969, č. 16 + Triptych, Zjevení a Ledové květy 
(studie o posledních dílech J. D.), Glosy ze Strahova 
1969, č. 9—10; M. Dvořák: Doplněk k pojetí díla D., 
Tvář 1969; J. Lebeda: Setkání (o kněžství J. D.), Ka- 
tol. noviny 8. 2. 1976.

jm

Zpočátku se D. věnoval hlavně divadelním 
otázkám, od č. 19 při změně v týdeník a za no
vého vedení převládli mladí přispěvatelé a ča
sopis přinášel ukázky z jejich tvorby, recenze, 
stati a články o tehdejší literatuře a divadle 
a rovněž překlady ze soudobých autorů. List 
otiskl informace o dadaismu, ruské proletářské 
kultuře, ustavení Devětsilu a věnoval také po
zornost filmu. — Beletristické příspěvky publi
kovali J. Berák, J. Hůlka, F. Němec, V. Nezval, 
A. M. Píša, M. Rutte, A. Sova, J. Wolker (hra 
Nemocnice), F. Zavřel. Články a recenze otis
kovali B. Benoni, J. Berák, J. Bílek, J. Bor, R. 
Broj, J. Čárek, A. Černík, M. Hýsek, Č. O. 
Jandl, M. Jirko, Z. Kalista, J. Knap, Z. Rykr, J. 
Weil, J. Weinberger, F. Zavřel. V překladech 
byli uvedeni G. Apollinaire, H. Bergson, I. 
Goll, G. Duhamel, M. Gorkij, G. Chenneviěre, 
V. Chlebnikov, B. Lovrié, V. Majakovskij, E. 
Toller, Ch. Vildrac.

zí

Den

1920-1921

Časopis pro kritiku a beletrii, v němž publikovali 
hlavně příslušníci nastupující generace 20. let.

Podtitul: Umění — tělesná výchova — společnost; 
od č. 20 Kulturní list. — Redaktor:]. Bor, od č. 19 Z. 
Kalista s redakčním kruhem. — Odpovědný redak
tor:]. Odcházel, od č. 26 K. Teige. — Nakladatel, vy
davatel, majitel: Presto, spol. s r. o., Praha. — Perio
dicita: od 1. 11. 1920 do 24. 1. 1921 27 čísel. Do č. 19 
(21. 11. 1920) deník, pak týdeník.

Obsahové zaměření listu se proměňovalo po
dle základního okruhu přispěvatelů. Původní 
vágní program, zdůrazňující harmonii „kultury 
ducha a těla“, boj proti „materialismu doby“ 
a nezávislost na politických stranách, nebyl 
vlastně nikdy realizován.

Petr Den

* 3. 4. 1898 Kolín
† 9. 9. 1970 New York (USA)

Literární a politický esejista.

VI. jm. Ladislav Radimský (tak podepisoval 
politickou esejistiku a publicistiku). Jeho otec 
byl mlynářem. Základní školu a gymnázium 
absolvoval D. v Kolíně (mat. 1916), studia na 
právnické fakultě v Praze (doktorát 1921) pře
rušil kratšími studijními pobyty v Paříži 
a Haagu. 1920 se stal úředníkem ministerstva 
zahraničních věcí a působil postupně na čs. vy
slanectvích v Bukurešti, Berlíně a Bernu; 1936 
se oženil. Za okupace nebyl zaměstnán. 
1945—46 byl v Londýně čs. zástupcem u Pří
pravné komise pro Spojené národy, 1946—48 
zástupcem stálého delegáta ČSR u Spojených 
národů v New Yorku. 1948 vystoupil z čs. 
státních služeb, emigroval a zůstal natrvalo 
v zahraničí.

Svou dráhu esejisty zahájil D. cyklem lite-
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rárních esejů Tvůrcem snadno a rychle; vtipně 
tu v nejodlehlejších oborech uměleckého, vě
deckého a praktického konání odhalil společ
nou problematiku lidské tvořivosti. D. práce se 
většinou pohybují mezi duchaplným humorem 
a kriticky nabádavým patosem. Beletrii se blíží 
eseje vázané k jistému místnímu prostředí 
(Pětkrát Kolín).

PSEUDONYMY: Václav Deyl, Vilém Kostka. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Krit. měsíčník; Kvart; Lid. noviny; 
Listy pro umění a kritiku; Naše doba; Přítomnost; 
Zahraniční politika. ■ KNIŽNĚ. Beletrie a eseje: 
Tvůrcem snadno a rychle (EE 1933); Petr Den se va
dí s českou literaturou (EE 1934); Řeči ke gymnasis- 
tům (EE 1946); Pětkrát Kolín (EE 1947). ■

LITERATURA: ■ ref. Tvůrcem snadno a rychle: 
Ktk (B. Koutník): Eseje, Čin 1932/33, č. 42; tv (T. Vo
dička), Řád 1932/33, s. 352; R. Konečný, LidN 27. 6. 
1933; Václav Nedoma (V. Renč), Rozhledy 1933, č. 
11 ■; J. D. (Dostál): K oslavě města Kolína (ref. Pět
krát Kolín), KM 1948, č. 13—14.

vf

Denice (alm.) viz Almanach aneb Novo
ročenka

Denice

1840-1841

Beletristická a naučná revue.

Podtitul: Spis zábavný a ponaučný od J. B. Malého. 
— Redaktor: J. B. Malý, Praha. — Nakladatel: V. 
Špinka, Praha. — Periodicita: přibližně 1 x měsíčně 
(vycházelo jako svazkový tisk, na vydávání perio
dického časopisu by bylo třeba zvláštní povolení). 
1840 díl 1 (6 sv.) a 2 (6 sv.); 1841 díl 3 (4 sv.).

Pův. pravopisem Dennice. Podle svědectví pa
mětníků vznikla D. jako konkurenční podnik 

Vlastimila, když si jeho nakladatel J. Spurný 
vybral za redaktora J. K. Tyla a odmítl J. Ma
lého, který o tuto funkci usiloval; Malý se pak 
dohodl s V. Špinkou o vydávání D. Stejně jako 
Vlastimil byla D. pokusem o nový typ českého 
periodika, o beletristickou a naučnou revui pro 
náročnější čtenáře; na rozdíl od Vlastimila 
zprostředkovávala D. především poznávání ci
zích literatur a zemí. Oba časopisy zřejmě sta
věly svou koncepci na nesprávném odhadu 
odbytových možností a zanedlouho zanikly. 
D. si mimoto nevytvořila větší okruh stálých 
přispěvatelů a je ve všech obsahových slož
kách kromě poezie ponejvíce dílem redaktora.

Každé číslo (svazek) obvykle obsahuje bá
seň, povídku, beletristickonaučné nebo naučné 
prózy, blok kulturněhistorických zpráv a zají
mavostí (rubriky Rozličnosti, Drobnůstky, 
hlavně výtahy ze zahraničních časopisů) a lite
rární recenze (rubriky Česká literatura, Pře
hled literatury, Literatura}. Profil časopisu ur
čují prozaické příspěvky, většinou překladové. 
Spolu s povídkami, které seznamují české čte
náře — leckdy poprvé — s dobově proslulými 
zjevy zahraniční beletrie, to jsou jednak jino- 
národní, zejména slovanské prózy folklórního 
typu (historická pověst, pohádka), jednak pře
ložené prózy z pomezí literatury krásné a věc
né (črta, cestopis, memoáry). Z původní pro
zaické tvorby otiskla D. jen několik pohádek 
a pověstí a dvě satirickohumoristické skladby. 
Naučnou prózu představuje vedle menších 
článků (dějepis, národopis, zeměpis) přede
vším rubrika Galérie slavných mužů všech ná
rodů; jsou to nepodepsané, zřejmě kompilova
né drobné monografie o českých i cizích osob
nostech z různých kulturních oblastí. Žánr 
úvahy je zastoupen prací J. Malého O vlaste
nectví a literárně estetickou statí Š. Hněvkov- 
ského Rozmlouvání na českém Parnasu. Tento 
rozhovor tří básníků o podstatě a smyslu bá
snictví se nevysloveně vztahuje k aktuální po
lemice o romantické poezii a rozervanectví. 
Recenze zpravidla pouze charakterizují novou 
českou knižní i časopiseckou produkci bele
tristickou a naukovou, kritickou pozornost vě
nuje tu redaktor nejvíce konkurenčnímu Vlas
timilu. Ojediněle jsou recenzovány i zahranič
ní publikace, jednou je otištěn referát o výsta
vě. — Básnické příspěvky původní: F. L. Cela- 
kovský, L. (= K. J.) Erben, J. K. Chmelenský, 
K. Sabina (nejvíce příspěvků, též jako K. Sa- 
binský); přeložené: T. Moore, F. Petrarca, W.
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Shakespeare (ukázka z dramatu), J. Thomson; 
překladatelé poezie: F. L. Čelakovský, F. Dou- 
cha, J. Malý, F. Řeháček, K. Sabinský (= Sabi
na). Prozaické příspěvky původní: J. Malý (též 
jako J. M., M., od ... a ... o), Vlastislav Plzeň
ský (= A. V. Rirenšaft), P. M. Veselský; přelo
žené: H. Ch. Andersen, J. N. Bouilly, Ch. Dic- 
kens (Boz), A. Dumas, J. Gensoul, Jadam z Za- 
tora (= Adam Girczyňski), J. Janin, P. de 
Kock, A. de Lavergne, Miss Lawrencová (?), 
W. Magin, K. W. Wójcicki, mimoto autoři neu
vedení jménem, jen národností (např. „z ruské
ho“); překladatelé prózy: nejčastěji J. Malý, 
mimoto F. Doucha, A. Hansgirg, J. J. Kalina, J. 
B. Líman, J. P. Přibík, P. M. Veselský. Autoři 
recenzí: Č. (J. Čejka?), V. Filípek, K. A. ( = 
Amerling), D. Kopecký (též jako Dalibor), dr. 
Krčmář, J. Malý (pravděpodobně též autor ne- 
podepsaných recenzí, jichž je většina), K. Sabi
na.

LITERATURA: K. S. (Sabina), Ost und West 1839, s. 
454; -ab-, Květy 1841, příloha s. 62; K Vinařický: 
Ubersicht der böhmischen Literatur vom Jahre 1836 
bis Ende 1840, Ost und West 1842, s. 134; F. Čenský: 
J. B. Malý, Osvěta 1886.

ks

Petr Denk

* 20. 9. 1902 Kroměříž
† 29. 5. 1955 Gottwaldov

Překladatel dětské a pedagogické literatury, zejmé
na z ruštiny, upravovatel lidových pohádek z růz
ných kultur, autor popularizujících monografií.

VI. jm. Josef Císař. Pocházel z rodiny cukráře; 
v rodišti absolvoval 1913—20 reálku, po matu
ritě byl rok na brněnské technice, pak studoval 
v Praze na Akademii výtvarných umění (u J. 
Obrovského). Po otcově smrti odešel pro ne
dostatek prostředků ze studií a stal se 1924 
učitelem výtvarné výchovy a češtiny na měš
ťanských školách, nejprve v Čes. Budějovicích, 
pak v Lučenci, ve Zvolenu a od 1930 ve Zlíně 
(Gottwaldov). 1935 se zúčastnil výpravy mo

ravského učitelstva do SSSR a 1937 kreslíř
ského kongresu v Paříži. Od 1945 pracoval na 
ministerstvu školství a osvěty v Praze, 1951 se 
stal ředitelem střední školy v Gottwaldově 
a ředitelem krajského pedagogického sboru. 
Byl prvním učitelem, jemuž byl udělen Řád 
práce (1953).

Literární činnost P. D. byla určena jeho uči
telským povoláním, a tedy cele zaměřena 
k mládeži, rodičům a učitelům; výtvarnická 
studia v mládí ho přivedla k problémům vý
tvarné výchovy. Na přelomu 20. a 30. let se se
známil se sovětskou pedagogikou a začal z ní 
překládat odborné stati. Styky s levicovými in
telektuály kolem Levé fronty (např. s L. Lin
hartem) vedly D. i k dalším překladům sovět
ských prací (např. o architektuře a filmu). Po 
návratu ze zájezdu do SSSR, na němž se osob
ně seznámil s některými sovětskými pedagogy 
a autory knih pro mládež (zejm. S. J. Marša- 
kem), soustavně překládal v dobrém výběru 
sovětskou dětskou literaturu (M. J. Iljin, V. Ča- 
plina, A. N. Tolstoj, A. P. Gajdar aj.). Oriento
val se zejména k povídkám o zvířatech 
a o přírodě (V. V. Bianki, M. M. Prišvin); pro 
děti překládal a zároveň upravoval i klasická 
díla určená původně dospělým (např. Turgeně- 
vovy Lovcovy zápisky, Gogolova Tarase Bul- 
bu). Za protektorátu i po 1945 překládal 
a upravoval národní pohádky z nejrůznějších 
evropských i asijských kultur; 1941—42 otiskl 
řadu pohádek, zejm. orientálních, v sešitkové 
edici nakladatele V. Pavlána Pohádky a povíd
ky z celého světa. Dětem byly určeny i popu
lární výklady tvorby J. Mánesa a J. V. Myslbe- 
ka. Pro školní potřebu opatřoval přízvukem 
a slovníčky knížky v ruském jazyce (B. S. Žit- 
kov, S. J. Maršak aj.).

ŠIFRA: dnk. ■ PŘÍSPĚVKY in: Časopis čs. obce 
učitelské; Čin (od 1930); Dělnická osvěta (od 1932); 
Dělnická rovnost (od 1929); Index (od 1930); Jednot
ná škola (od 1947); Junáci, vpřed! (1948); Kreslič (od 
1938); Květy (1954); Kytice (od 1946); Levá fronta 
(od 1931); Lid. noviny (příl. LidN dětem, od 1937); 
List Sdružení mor. spisovatelů (příl. Glosář, od 
1947); Lit. noviny (od 1929); Magazín DP (od 1934); 
Nár. osvobození (od 1928); Naše cesta (od 1931); 
Naše pravda (Gottwaldov, 1949); Nová škola; sb. 
Nová ruská škola (1932); Panoráma (od 1936); Po
hádky a povídky z celého světa (ed. řada sborníčků, 
1941—42, pod vl. jm.); Práce (od 1947); Právo lidu 
(od 1934); Přítomnost (od 1935); ReD (1930); Rudé 
právo (od 1929); Středisko (od 1933); Svět sovětů
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(od 1945); Škola měšťanská (od 1932); Školská re
forma; Tvorba (od 1929); Tvořivá škola (od 1932); 
Učitelské noviny (od 1928); Úhor (od 1935); Var (od 
1949); Výchova a škola (1934); sb. Výchovné profily 
SSSR (1936); Výtvarná výchova (od 1937); Země so
větů (od 1931). ■ KNIŽNĚ. Původní práce a úpravy 
národních pohádek (vesměs pro ml.): Japonské roz
právky (1938, změn. vyd. 1942 s tit. Japonské pohád
ky a žertovné povídky); Josef Mánes, zakladatel no
vého českého malířství (1941); Co vypravoval starý 
Indián (1941); Kolumbus Objevitel (1942); Pohádky 
bílých nocí (1946); J. V. Myslbek, zakladatel českého 
umění sochařského (1946); Moudrý ježek (1947); In
dické rozprávky (Žilina 1948, přel. S. Koperdan); Tři 
sestry a jiné arabské pohádky (Gottwaldov 1949). — 
Překlady: N. A. Miljutin: Socgorod. Otázky stavby 
sovětských měst (1931); sb. Nová ruská škola (výbor 
statí, 1932); A. Andrejevskij: Metodologie zvukové
ho filmu (1934); O. V. Perovskaja: Tygřík Vaška a ji
né povídky (1936); B. S. Žitkov: Povídky o zvířatech 
(1936) 4- Černé plachty (1941) + Co se skutečně 
stalo (1950); M. J. Iljin: Kolik je hodin (1936) 4- 
Slunce na stole (1936) 4- Hory a lidé (b. d., 1937J 4- 
Sto tisíc proč (1938) 4- Černé na bílém (1940); A. N. 
Tolstoj: Zlatý klíček aneb Buratinova dobrodružství 
(1937); J. Boronin: Opička Antoška, pštros Binka 
a jiné povídky o zvířatech (b. d., 1937); M. A. Ger- 
šenzon: Početní hříčky (1937, změn. vyd. 1949 s tit. 
Vševědovy hádanky); V. Čaplina: Opuštěná mláďata 
ze zeleného paloučku (1938) 4- Čtvernozí přátelé
(1950);  M. M. Prišvin: Vyprávění lovce (1938) 4- 
Zvíře Burunduk (1938) 4- Berendějova houština 
(1948); V. V. Bianki: Čtyřicátý medvěd a jiné povíd
ky (1939, změn. vyd. 1948 s tit. Čtyřicátý medvěd 
a jiné povídky o zvířatech a lovcích) 4- Žlutokrčka 
(1941) 4- Černý sokol (1946) 4- Lesní noviny na 
každý rok (1949) 4- Kotrmelec a jiné povídky (1956, 
s J. Vávrou); F. Hildebrandt: Jan Svoboda reporté
rem (1941); Pohádky bratří Grimmů (1942); W. Bon- 
sels: Včelka Mája a její dobrodružství (Zlín 1943); J. 
H. Roesler: Milostný dopis vlastnímu manželovi 
(Zlín 1943); E. T. A. Hoffmann: Louskáček a myší 
král (1944); A. Saxegaard: Moje paní a já (Zlín 
1944); Mrazík. Pohádky ruského lidu (výbor, Červe
ný Kostelec 1945); O hloupém vlku a chytré lišce 
(výbor ruských pohádek, Čáslav 1946); Ilja Muro- 
mec (1946); I. S. Turgeněv: Lovcovy zápisky (úprava 
pro ml., 1946); S. Urnis: Kara-Kum (Zlín 1946); N. V. 
Gogol: Ztracený dopis (1946) 4- Taras Bulba (úpra
va pro ml., 1948); V. G. Korolenko: Zatmění slunce 
(Zlín 1946); A. S. Makarenko: Začínáme žít (1946) 4- 
Pedagogická poema (1952) 4- Vybrané pedagogické 
spisy (1952); M. A. Musatov: Vzácné zrno (1949); M. 
Gorkij: Beseda s úderníky o literatuře (1949); sb. 
SSSR hledá talenty. Sovětské zkušenosti se zájmo
vými kroužky a s domy pionýrů (výbor statí, 1949); 
A. S. Puškin: Kapitánova dcerka (1950); sb. A. S. 
Makarenko (výbor statí, 1950); sb. Zrození dětského 

kolektivu (výbor statí, 1950); F. Bublejnikov: Vyprá
vění o Zemi (1950); P. P. Bažov: Stříbrné kopýtko
(1951);  M. J. Iljin, J. Segal: Zázraky (1951) 4- Vyprá
vění o věcech, které tě obklopují (1955); I. Grinberg: 
Borjovi noví přátelé (1951); R. D. Brusničkinova: 
Učitel a pionýrská organizace (1952); A. P. Gajdar: 
Čuk a Gek (1952); N. N. Nosov: Modrý model a jiné 
aktovky a krátké hry sovětských autorů pro pionýry
(1952);  N. Iljina, N. Alexandrova: Pionýrská shro
máždění (1953); sb. Jak sovětští rodiče vychovávají 
svoje děti (výbor statí, 1954); D. Nagiškin: Statečný 
Azmun (1954); J. Brodickaja, I. Golovaň: Síla přátel
ství (1955); M. A. Mefnikov: Studium a rozšiřování 
zkušeností nejlepších učitelů (1956); A. Děmina: Na
še děti (1956, s F. Holešovským). — Ostatní práce: 
Metodika školního filmu (1936); A. S. Makarenko, 
průkopník komunistické výchovy (1953). ■ USPO
ŘÁDAL A VYDAL výbory pohádek a veršů pro 
ml.: H. Ch. Andersen: Sněhová královna (1942) 4- 
Čarovná truhlice a jiné pohádky (Zlín 1947); Mistr 
Dratvička (české pohádky o ševcích, Zlín 1947); Za 
hvězdou betlémskou (koledy, Zlín 1947); K. J. Erben: 
České pohádky (výbor a úprava, Zlín 1948); Dokola. 
Zlatý povijan (výbor lidových veršů pro děti, 1951). 
■

LITERATURA: ■ ref. Co vypravoval starý Indi
án: K. Plecer, F. D., obojí Úhor 1940 ■; J. Ryska: 
Propagátor sovětské školy nositelem Řádu práce, 
Svět sovětů 1953, Č. 46; ■ nekrology: P. Hykeš, Pe
dagogika 1955; F. Kubišta, Výtvarná výchova 1955, 
č. 4; O. Fric, Učitelské noviny 1955, č. 23 ■.

II, zt

Desatero kázanie božie

Asi 60. léta 14. století

Veršovaná satira namířená proti mravním nedostat
kům v životě společnosti.

Skladba, jejímž tématem je porušování příka
zů a zápovědí biblického desatera, má 1 197 
osmislabičných sdružené rýmovaných veršů. 
Dochovala se jako celek v tzv. Hradeckém ru
kopise a je nejrozsáhlejší z 11 skladeb, které 
jsou v něm zapsány. Po úvodu, kde se připo
míná původ biblického desatera a jeho rozdě
lení, probírá se ve skladbě vždy jako zvláštní 
oddíl jedno přikázání po druhém: nejprve jeho
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parafrázované znění, pak trojí skupina lidí 
(troj lid), kteří je přestupují. K tomu bývají 
uváděny příklady, které někdy přecházejí 
v drobnější i širší epické útvary, a nešetří se 
výstrahami před odplatou za páchaná provi
nění. V závěru skladby jsou příkazy a zápově- 
di biblického desatera znovu stručně shrnuty. 
Protože tento závěr (o 38 verších) se dochoval 
ještě v jiném rukopise samostatně, bývá po
kládán za útvar zvláštní, ke skladbě pouze při
družený, a označován jako Menší desatero. — 
Členění provinilců do tří skupin, které se 
v každém oddílu skladby opakuje, není jen 
prostředkem stylizačním, ale má zřejmě de
monstrovat též zřetel autora k rovnovážnému 
hodnocení jednotlivých probíraných přikázá
ní; jinak jim totiž věnuje pozornost co do roz
sahu velmi nerovnoměrnou, podle toho, kolik 
místa popřává ilustrujícím příkladům. Pro
hřešky proti 8. přikázání takto neilustruje vů
bec a vypořádává se s ním ve 14 verších, 
naproti tomu sám příběh o kuplířce (svódnici), 
uvedený jako příklad jedné skupiny provinilců 
proti 6. přikázání, má 196 veršů. Příklady oži
vované hojným uplatněním přímé řeči, mezi 
nimi i příběhy anekdotického rázu, sourodé 
s fabliaux, naplňují tak větší část celého díla 
a zároveň svědčí o tom, že autor nacházel prá
vě v nich zalíbení. Nejvděčnější příležitost mu 
v tomto směru poskytla tematika spojená s 6. 
a zejména 7. přikázáním; odpovídající oddíly 
pokrývají svým rozsahem dvě třetiny skladby, 
a tento podíl vyhražený útokům proti smilstvu 
a zločinnému obohacování vzroste na více než 
tři čtvrtiny vzhledem k dalším podnětům té
hož druhu, které se rovněž v 9., 10. a v někte
rých dalších přikázáních autorovi nabízely 
a kterých se chopil. — Ústřední postavení ve 
skladbě zaujímá její nejdelší oddíl, věnovaný 
7. přikázání. V přestupcích proti němu autor 
asi též spatřoval nejbolestnější neduh doby, 
a proto na ně soustřeďuje své útoky, ale bez 
nenávisti nebo fanatismu, a tak jako na jiných 
místech skladby, spíš s jemným smyslem pro 
komičnost lidského počínání. Od králů až po 
oráče viní příslušníky všech společenských 
vrstev z hříšné chtivosti peněz a majetku, při 
níž je přistihuje. Zvláště je zaměřen na zis
kuchtivost duchovenstva a na panské olupo- 
vání chudiny. Biblické desatero, závazně upra
vující vedle vztahu k bohu především vztahy 
mezi lidmi, posloužilo autorovi, aby se právě 
v tomto oddílu své skladby přiblížil společen

sky satirické univerzálnosti, pro niž mu dodalo 
impuls i osnovu.

Vznik díla bývá spojován s dobovým kaza- 
telstvím, ale tam nebylo téma desatera obvyk
lé; konkrétně se poukazuje na souvislost s čin
ností Milíčovou, ale ve skladbě není ani stopy 
po eschatologickém východisku, které bylo 
právě pro tuto činnost charakteristické a je od 
ní neodmyslitelné. Církev sama zde není před
mětem výtek ani obav, papežská kurie zůstala 
zcela stranou autorova satirického záběru, 
a to ne proto, že by jeho satira byla ideově 
krotká, jak dokazuje výstraha před sociální re
voltou, adresovaná mocným pro jejich spole
čenské příživnictví. S kazatelstvím sbližuje dí
lo pouze obecný široký rámec mravně náprav
ného úsilí a homiletické pomůcky, z nichž snad 
autor čerpal některé své příběhy. Vznik sklad
by může spíše souviset s traktátovou literatu
rou, mezi jejímiž tématy je i výklad desatera 
zastoupen. — Autor díla není znám, ale je ne
pochybně původcem aspoň několika dalších 
básní zapsaných v Hradeckém rukopise. Byl 
vzdělaný, ovládal veršovou techniku vypraco
vanou zejména v domácí epice a použil jejího 
verše v netradičním lyrickoepickém útvaru, ja
kým je D., svázané už svou tematikou s děním 
a problémy všedních dnů. Osvědčil při tom 
porozumění pro aktuální potřeby své doby 
i prostředí neprivilegovaných společenských 
vrstev, z jejichž pozic jeho satira vychází, ale 
počítal též se zájmy a zálibami publika, k ně
muž se obracel a které se jen na tyto vrstvy 
neomezovalo. Patřil pravděpodobně k dobo
vým profesionálním literátům. Zdá se, že jeho 
skladba měla u publika skutečně úspěch, a ni
koli krátkodobý. Dokladem může být její ně
kolikeré zlomkovitě dochování i mimo Hra
decký rukopis, spolu s okolností, že jeden ze 
zlomků ji zachytil v přepracované verzi.

EDICE: in Starobylá skládanie 1 (1818, ed. V. Han
ka); in Výbor z literatury české 1 (1845); in Hradec
ký rukopis (1881, ed. A. Patera); in Staročeské satiry 
(1942, ed. J. Vilikovský); in Staročeské satiry (1947, 
revidováno a doplněno zlomkem 2. verze in Staro
české satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy, 
1962, ed. J. Hrabák). ■

BIBLIOGRAFIE: in Staročeské satiry Hradecké
ho rukopisu a Smilovy školy (1962). ■ LITERATU
RA: A. Havlík: Veršové shody Rukopisu hradecké
ho, ČČM 1904, 1905 4- O skladateli Rukopisu hra
deckého + V které době žil skladatel Rukopisu hra
deckého, ČČM 1906 -I- Poznámky k původu a zpra-
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cování čes. povídky o „Svodnici a jejím plačícím 
psu“, Sb. filolog. 1926; V. Chaloupecký: V které době 
žil skladatel Rukopisu hradeckého, ČČH 1912 (k to
mu E. Smetánka, LF 1912, s. 160); J. Volf: Takzvaný 
Hradecký rukopis. Dějiny jeho osudů, Časopis čs. 
knihovníků 1926; M. Weingart: Datierung und Ur- 
sprung der alttschechischen Königgrátzer 
Handschrift, Slavische Rundschau 1930; F. M. Bar
toš: Básník Rukopisu hradeckého, Jihočes. sb. histo
rický 1948; J. Hrabák in Staročeská satira (1952); viz 
též EDICE.

ep

Ema Destinnová

* 26. 2. 1878 Praha
† 28. 1. 1930 České Budějovice

Operní pěvkyně a autorka básní, próz, dramat a roz
sáhlého románu.

Psána mylně i Destinová. VI. jm. Emílie Kittlo- 
vá. Pocházela z bohaté vlastenecké rodiny. 
Otec Emanuel K. byl známý pražský podnika
tel a mecenáš (podporoval V. Brožíka, J. Neru
du, financoval Hlas národa, vydával Corre- 
spondence Slavě, Všeslovanský pedagogický 
časopis, Hudební listy), matka, roz. Srůtová, 
působila před sňatkem jako operní pěvkyně 
v Paříži. E. D. byla nejstarší z jejich pěti dětí, 
dětství prožila v Milešově u Příbrami, kde měl 
otec doly. Navštěvovala Vyšší dívčí školu 
v Praze, ale na otcovo přání se záhy věnovala 
přípravě na operní dráhu. Od 1892 studovala 
zpěv u manželů Loeweových (po M. Loewe- 
Destinnové převzala i umělecké jméno), od 
1893 byla též žačkou Dramatické školy Ná
rodního divadla a školy O. Sklenářové-Malé. 
Po marném pokusu o přijetí do Národního di
vadla se stala 1897 členkou opery v Drážďa
nech, odkud však byla propuštěna, aniž veřej
ně vystoupila. Debutovala 1898 v Královské 
dvorní opeře v Berlíně, kde působila do 1908. 
Světovou proslulost získala na četných poho
stinských vystoupeních (Bayreuth, Londýn, Pa
říž aj.). 1908—1916 zpívala v Metropolitní 
opeře v New Yorku. Pro styky s protirakous- 

kým odbojem jí byly po návratu domů 1916 
policejně zakázány pobyty v cizině. Žila na 
svém zámečku ve Stráži n. Nežárkou. Po válce 
podnikla ještě řadu pohostinských vystoupení 
doma i v cizině, ale obnovit staré kontakty se 
jí už nepodařilo. 1923 se provdala za důstojní
ka letectva J. Halsbacha. Pohřbena byla na vy
šehradském Slavíně.

Literární tvorbou se D. se zaujetím zabývala 
po celý život. Byla autorkou řady dramatic
kých pokusů, které se hrály na pražských 
předměstských divadlech a pražských i mimo
pražských ochotnických scénách (U cíle, Ra- 
hel, Tůně aj.), dále netištěného (literárně nej- 
cennějšího) autobiografického románu Dr. Ca- 
sanova; podobný úděl stihl i její básnické sbír
ky přírodní lyriky a ohlasů lidových písní. 
Knižně vydala (mimo dva svazečky němec
kých básní) jen rozsáhlý, čtenářsky atraktivní 
román o postupném rozkladu staré šlechtické 
rodiny po sňatku nepraktického dědice s po- 
žitkářskou vesnickou krasavicí. D. v něm vylí
čila tragédii rodu bývalých majitelů strážské- 
ho panství i obraz vlastního citového zklamá
ní. S malým úspěchem se pokoušela i o písňo
vou tvorbu (např. též o jarmareční píseň), po
pularitu si však získal jen popěvek Ta první 
láska, to je všecko ... s textem J. Švába Malo
stranského. Do češtiny překládala D. písňové 
a operní texty; významnější byla její překlada
telská činnost z češtiny do němčiny, jíž se sna
žila uvést na mezinárodní jeviště některá čes
ká díla (Zeyerovu hru Radúz a Mahulena, li
breto Kovařovicových Psohlavců).

PŘÍSPĚVKY in: Čes. granáty (1897); Čes. svět 
(1921); Dalibor (1901, 1903); Hlas národa (1897, no
vely); Nár. listy (1929); Morgen (Berlín, něm. překlad 
hry Rahel); Nár. politika; Politik (1900, část něm. 
překladu Zeyerovy hry Radúz a Mahulena); Věstník 
Dělnické akademie; Volné směry (1898); Venkov 
(1917, novela Stromy zrazené lásky); Zlatá Praha 
(1910). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Sturm und Ruhe (BB 
1902); Der galante Abbé (BB 1907, zhudebnil L. 
Blech); Ve stínu modré růže (R, 4 sv., 1924—25). — 
Překlady: Album klasiků (1902); Čajkovského 24 
písní a romancí (1902); Album ruských romancí 
(1902, s V. J. Novotným). ■ SCÉNICKY. Hry: U cíle 
(1896); Dvojí hřích (1896); Pod praporem umění 
(1896); Nadarmo (1899); Rahel (1908); Nastolení Li
bušino (1923, hudba R. Zamrzla); Tůně (1929); Kruh 
měsíců. — Překlad: J. Massenet: Maria Magdalena 
(1902). ■ KORESPONDENCE: Tři listy E. D. F. S. 
Procházkovi z let 1916—18, Zvon 1937/38; J. S. Vo-
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jan: Z korespondence E. D., Kalendář Newyorských 
listů 1931. ■

LITERATURA: A. Rektorys: E. D. (1936); M. 
Martínková: Strážská „Černá paní“ (Plzeň 1940, 2. 
vyd. s tit. Život E. D. 1945); J. Brožovská: Česká fem- 
me fatale světové operní scény, in K. Honolka: Slav
né primadony (1969); V. Holzknecht, B. Tritta: E. D. 
ve slovech a v obrazech (1972); M. Pospíšil: Veliké 
srdce (1974). ■ H. (V. Hladík): Je to již pěkná řada 
let..., NL 24. 3. 1908 (o dramatech); an.: E. D. bá
snířkou, Večerník PL 22. 3. 1912; J. Borecký: E. D., 
Osvěta 1918; E. Bass: Libuše na Vyšehradě, LidN 24. 
4. 1923; ■ ref. Ve stínu modré růže: an., NO 31. 10. 
1924; -vb- (V. Brtník), Topičův sborník 1924/25 + 
Venkov 8. 4. 1925 + Venkov 31. 12. 1925; J. Obr 
(Borecký), Zvon 1925/26 ■;■ nekrology: vz (V. Zi
ma), Zvon 1929/30; K. B. J. (Jirák), NO 30. 1. 1930; 
-kn- (K. Nový), NO 4. 2. 1930; R. J. (Jeníček), PL 30. 
1. 1930; M. N. (Novotný), LidN 30. 1. 1930 ■; V. 
Smejkal: Nedokončený román E. D., Zprávy Spolku 
čes. bibliofilů v Praze 1981, s. 86.

dh

Detrimentum patior

2. polovina 14. století

Latinsko-česká veršovaná skladba z okruhu žákov
ské poezie.

Báseň, jejíž titul se ustálil podle znění počáteč
ního verše (středov. pravopisem Detrimentum 
pacior — Trpím bolestí), se dochovala v jedi
ném rukopisném záznamu z konce 14. století 
jako přípisek — spolu s několika milostnými 
písněmi českými — při tzv. Vyšehradském 
sborníku spisů T. ze Štítného. Má 7 čtyřveršo- 
vých strof, v nichž se střídá verš latinský s čes
kým a střídavý rým spájí vždy dva latinské 
a dva české verše. DP se tím řadí k dvojjazyč
ným (tzv. makarónským) útvarům oblíbeným 
ve středověké žákovské poezii; kombinace 
prvků národního jazyka s latinskými užívalo 
se zde jako prostředku jazykové komiky, za
měřeného nejčastěji k vyvolání nebo posílení 
parodického, eventuálně satirického účinu. 
Motivikou i jejím slovním vyjádřením vychází 
DP z dobové české milostné lyriky kurtoazní- 

ho typu, napodobuje ji a vytváří její žákovský 
protějšek, ale tím, že mu dává makarónskou 
podobu, ji zároveň paroduje. Pro skladbu je 
typická literárnost, která vůbec tvoří podstatu 
žákovské poezie a nabývá až demonstrativní- 
ho rázu v jejích nejlepších projevech; autorské 
úsilí se tu soustřeďuje na výrazovou i strofic- 
kou umělost, na slovní a zvukovou hru.

Z nemnoha dochovaných domácích pamá
tek tohoto druhu je DP nejznámější. Složitostí 
strofické skladby ji předčí píseň začínající ver
šem Carmen praestet Deus coeli (Nechť ne
beský bůh přispěje ke zpěvu), dochovaná ve 
4 rukopisech. Reprezentuje rozsáhlé odvětví 
žákovské tvorby, skladby zvané žebravé, na
mnoze ovšem fiktivní, satiricky poukazující na 
hmotné strádání studentského života. Na roz
díl od DP se v CPDC rýmují latinské verše 
s českými; jejich dvojslabičný rým je zásadně 
tvořen souznějícími slovy, např. coeli (psáno 
celi) — celý, nebo aspoň souznějícími rýmový
mi slabikami. Složena z 10 šestiveršových 
strof typu Stabat mater, je píseň současně pa
rodií liturgické poezie.

EDICE: DP in V. Hanka: Dvě staré písně (s tit. Stu- 
diosus), ČČM 1829; in J. Feifalik: Altčechische Lei- 
che, Lieder u. Spruche des 14. u. 15. Jahrhunderts, 
Sitzungsberichte der philologisch-historischen Clas- 
se der Kais. Akademie d. Wissenschaften 1862; in 
Malý výbor ze staročeské literatury (1863, ed. I. J. 
Hanuš); in Výbor z literatury české 2 (s tit. Studio- 
sus, 1868); in Čítanka pro vyšší třídy škol středních 
(1910, ed. V. Ertl); in Staročeská lyrika (1940, ed. J. 
Vilikovský); in F. Ryšánek: Dvě literární drobnosti, 
1. Makaronská skladba Detrimentum pacior, Pří
spěvky k dějinám starší české literatury (1958). — 
CPDC in J. Feifalik: Altčechische Leiche, Lieder u. 
Spruche des 14. u. 15. Jahrhunderts, Sitzungsberichte 
der philologisch-historischen Classe der Kais. Aka
demie d. Wissenschaften 1862; in Malý výbor ze sta
ročeské literatury (1863, ed. I. J. Hanuš); in Výbor 
z české literatury od počátků po dobu Husovu 
(1957). ■

LITERATURA: J. Vilikovský: Latinská poezie žá
kovská v Čechách (1932); E. Pražák: Žákovská mi
lostná skladba DP, ČLit 1982; viz též EDICE.
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Dětský máj (čas.) viz in František Hrnčíř

Dětský svět

1925-1928

Beletristický a obrázkový časopis pro mládež škol
ního věku.

Místo vydávání: Nymburk. — Redaktor: Hanuš Se
dláček. — Periodicita: týdeník; jednotlivá čísla ne
jsou datována. Roč. 1 (od jara 1925) 35 čísel; roč. 
2 a 3 (1926-27) po 52 číslech; roč. 4 (1928) 37 čísel 
(poslední v září). DS zanikl s odchodem redaktora 
(poč. škol, roku 1928/29) na jiné učitelské působiště.

DS byl časopis pro proletářské děti. Na čty
řech stránkách novinového papíru osmerko- 
vého formátu přinášel verše a drobné prózy 
jednak pokrokových současných autorů (F. 
Bulánek-Dlouhán, F. Wenig, K. Kapoun, L. 
Mašinová, J. Spilka), jednak ukázky z děl auto
rů starších (F. Bartoš, F. Cajthaml-Liberté, F. 
L. Čelakovský, K. J. Erben, K. Havlíček Borov
ský, P. Hykeš, A. Jirásek, J. Neruda, A. J. Puch- 
majer, F. Sušil, L. N. Tolstoj aj.). Pravidelnými 
přispěvateli DS byli učitelé z okolí Nymburka, 
kteří však pro pokrokové zaměření časopisu 
psali pod pseudonymy a šiframi. DS též sezna
moval děti s lidovou slovesností našich i cizích 
národů (s pohádkami, písněmi, říkadly), tiskl 
drobné žánry (hádanky, anekdoty aj.) a obsa
hoval různě zaměřené naučné rubriky: literár
ní (o Máchovi), přírodopisnou, historickou (o 
Kutné Hoře), technickou. Pravidelnou rubriku 
zde měla FDTJ, velkou pozornost věnovala 
redakce příspěvkům a dopisům čtenářů. V ně
kterých číslech (hl. 3. a 4. roč.) doplňovali spi
sovatelé své práce vlastními kresbami (J. Str
nadel, K. Kapoun).

sm

Devětsil (1)

1920-1930

Umělecký svaz Devětsil. Organizace revolučně ori
entovaných mladých umělců 20. let 20. století.

Umělecký svaz D. byl založen 5.10. 1920. Jeho 
první programové prohlášení otisklo Pražské 
pondělí 6. 12. 1920. Jádro sdružení tvořili stu
denti pražských gymnázií v Křemencově ulici 
(spisovatel V. Vančura, malíři A. Hoffmeister, 
L. Sůss, K. Vaněk, A. Wachsman a teoretici V. 
Štulc a K. Teige) a na Žižkově (básníci F. Ně
mec, J. Seifert a I. Suk, vl. jm. J. Suchánek). Ti 
spolu s básníkem a teoretikem A. Černíkem, 
básníkem J. Fričem, arch. J. Havlíčkem, režisé
rem J. Honzlem, hudebním teoretikem J. Lö- 
wenbachem, malířem F. Muzikou a spisovate
lem F. C. Weiskopfem se stali zakládajícími 
členy D. Prvním předsedou byl zvolen V. Van
čura a jednatelem A. Hoffmeister. Název spol
ku navrhli bratři Čapkové podle devětsilu 
obecného, byliny, jejíž červené nebo bílé květy 
se objevují brzy na jaře ještě před listy. Ve 
svém vývoji prodělal D. proměny v umělecké 
orientaci i ve složení členů. K prvním změnám 
došlo již 1921, kdy z něho pro jeho komunis
tickou vyhraněnost vystoupili K. Vaněk a I. 
Suk; 1922 naopak přistoupili V. Nezval, J. 
Wolker a A. M. Píša. Když se původní základ
na proletářského umění začala v D. v průběhu 
roku 1922 vyvíjet směrem ke konstruktivismu 
a poetismu, ze sdružení vystoupili A. M. Píša 
a v lednu 1923 i J. Wolker. I v dalších obdo
bích prodělávala členská základna D. (1925 
přejmenovaného na Svaz pro moderní kulturu 
Devětsil} další proměny, nicméně jeho jádro 
soustředěné kolem K. Teiga a V. Nezvala si 
udržovalo stále pevnou soudržnost. Činnost 
pražského D. ustala v průběhu 1930, kdy jeho 
členové vytvořili základnu jednotlivých sekcí 
širší kulturněpolitické organizace Levá fronta. 
— D. měl také své pobočné sdružení v Brně. 
Brněnský Devětsil, svaz pro propagaci novodo
bé činné kultury, byl neoficiálně založen 15. 
12. 1923, úředně byla jeho existence schválena 
23. 3. 1924. Na ustavující valné hromadě byli 
mj. přítomni A. Černík, F. Halas, C. Haluza, V. 
Nečas, J. Seifert, B. Václavek, J. Nickmannová 
(provd. Václavková). Předsedou byl zvolen B. 
Václavek, jednatelem C. Haluza a předsedou 
poroty, jež měla posuzovat jednotlivá díla pro
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zveřejnění, A. Černík. Členem poroty byl zvo
len i kritik J. B. Svrček, jenž se od 7. 4. 1925 
stal novým předsedou svazu. Svou činnost 
ukončil Brněnský D. 23. 6. 1927 na základě 
usnesení valné hromady a jeho členové, pokud 
ještě nebyli členy strany, vstoupili do KSČ. — 
D. sdružoval básníky a spisovatele, teoretiky, 
výtvarné umělce, divadelníky a architekty. 
Vznikaly v něm také jednotlivé sekce: 1925 
utvořili mladí autoři, hudebníci, tanečníci 
a herci v čele s režiséry J. Honzlem a J. Frej- 
kou divadelní sekci a krátce nato vlastní scénu 
nazvanou Osvobozené divadlo. 1926 založili 
svou sekci (ARDEV) i architekti. Kolem re
dakce hudebního letáku Tam-tam se soustře
ďovali hudebníci v čele s E. F. Burianem, C. 
Blattným a spisovatelem J. Mařánkem; v Br
něnském D. působili skladatelé J. Svoboda 
a M. Ponc.

Z původně malé základny studentského 
spolku literátů a malířů se D. brzy rozrostl 
v nejvýznamnější uměleckou organizaci 20. 
let, kterou tehdy prošli takřka všichni revoluč
ně zaměření mladí tvůrci z nejrůznějších obo
rů. Svou komunistickou orientací i politickou 
aktivitou se stal přirozenou protiváhou brněn
ské Literární skupině, která sdružovala stou
pence evolučního pojetí socialismu a umělec
kého expresionismu. Přitom tmelem různoro
dých uměleckých zájmů členů D. zůstávala ve
dle ideového vyznání i představa nového ži
votního slohu a nového umění socialistické 
společnosti, racionálně organizované, cítící 
emoci a lyrismus jako nezbytnou součást živo
ta. D. vyvíjel rozsáhlou aktivitu publikační, 
přednáškovou, expoziční, divadelní a recitační. 
Udržoval kontakt s pokrokovými zahraniční
mi umělci, zval je do Prahy (např. 1923 byl je
ho hostem I. Erenburg, 1927 uspořádalo Osvo
bozené divadlo večer recitací V. Majakovské- 
ho), organizoval publikační možnosti v zahra
ničí (např. příspěvky v záhřebské expresionis- 
tické revui Zenit). Vedle vlastních výstav pořá
dal i výstavy zahraničních umělců (např. 1923 
výstavu Archipenkovu aj.). Vydával postupně 
několik časopisů: 1923—25 Disk (jen 2 čísla), 
1927—31 ReD, v Brně pak 1924—26 Pásmo 
(dovycházelo po přesídlení A. Černíka v Pra
ze), uspořádal několik sborníků, z nichž nej- 
významnější je Revoluční sborník Devětsil 
(1922, red. J. Seifert a K. Teige) a Život 2 (1922, 
red. J. Krejcar). V době, kdy svaz neměl ještě 
své vlastní publikační možnosti, poskytovali 

mu k dispozici jednotlivá čísla jiné časopisy: 
Neumannův Červen (č. 12, roč. 4, 1921), Verai- 
kon (dvojčíslo 5 — 6, roč. 7, 1921, a 3—4, roč. 
10, 1924), Kmen (č. 1, roč. 5, 1922), Proletkult 
(č. 17, roč. 1, 1922). Bohatá byla i přednášková 
činnost. Pražský i Brněnský D. pořádaly jed
notlivé cykly, na nichž hovořili členové svazu 
(v Praze jsou zvláště pamětihodné přednášky
J. Wolkra a J. Seiferta o proletářské literatuře), 
domácí i zahraniční hosté (v Brně např. T. 
Hartwig, T. van Doesburg, L. Moholy-Nagy). 
V Brně vůbec přednášky vedle vydávání Pás
ma tvořily hlavní náplň činnosti. — Rozhodu
jící však byla původní tvorba. Výchozí základ
nu literární tvorby představovali v D. přede
vším básníci J. Hořejší, V. Nezval, J. Seifert a J. 
Wolker a prozaici V. Vančura, J. Hůlka a K. 
Schulz. Později v poetistickém období se k D. 
přidružili další, zejména K. Biebl, F. Halas, K. 
Konrád a V. Závada. Básně ovšem tehdy psali 
i E. F. Burian, A. Hoffmeister a J. Voskovec. 
Z teoretiků prošel D. i J. Fučík. Okruh svazu 
však byl mnohem širší, zahrnoval překladatele 
(F. Píšek), spisovatele jiné národnosti (E. E. 
Kisch, M. Skačkov, F. C. Weiskopf) i pracovní
ky neuměleckých profesí (novináři J. Čechá
ček, J. Jíra, právník P. Levit aj.). Teoretickou, 
programovou a kritickou základnu vytvářeli 
v D. především K. Teige, B. Václavek a A. Čer
ník. Jestliže však v raném období proletářské 
poezie byly formulace teoretických představ 
i programových cílů často produktem kolek
tivního úsilí (vystoupení J. Wolkra, J. Seiferta,
K. Teiga), v poetistickém období hlavními teo
retiky se stali K. Teige a B. Václavek. K. Teige 
byl také autorem obou manifestů poetismu 
(první 1924 v Hostu, druhý 1928 v ReDu, kde 
zároveň V. Nezval otiskl vlastní verzi manifes
tu s titulem Kapka inkoustu). — Podstatnou 
složku D. od jeho počátku tvořili výtvarníci. 
Téměř současně s prvním recitačním matiné 
v únoru 1921 uspořádali i malíři výstavu svých 
děl ve výkladní skříni knihkupectví U zlatého 
klasu a pak následovaly další v Krasoumné 
jednotě v Rudolfinu, v síni Mánesa a jinde. Na 
začátku převládala v D. pod vlivem obrazů 
celníka Rousseaua tendence k poetickému nai
vismu (zvláště výrazně ji reprezentovali A. 
Hoffmeister, O. Mrkvička, F. Muzika, B. Pis- 
kač a A. Wachsman), s níž souvisela i tvorba 
prvních koláží a obrazových básní (K. Teige, 
A. Heythum, J. Voskovec aj.) i některé jiné ly- 
rizující (J. Šíma) a kubizující projevy. V 2. pol.
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20. let v D. nabývá na váze výtvarný projev J. 
Štýrského a Toyen (vl. jm. M. Čermínová), 
označovaný jako artificielismus. Pojednání 
o něm přiřadil také K. Teige k svému a Nezva
lovu manifestu v ReDu. Ač bez vlastních vý
tvarných osobností, pořádal i Brněnský D. vý
stavy (1924 Výstavu nového umění v Barvičo- 
vě salónu a 1925 výstavu J. Šímy). Dále v okru
hu D. ještě působili malíř Remo (vl. jm. J. Jelí
nek) a sochaři B. Stefan a J. Jiříkovský. — Ne
zanedbatelný byl podíl architektů na práci D. 
Také oni pořádali výstavy (První souborná vý
stava konstruktivistů, účast na mezinárodní 
výstavě architektury Bauhausu ve Výmaru, po
díl na výtvarných výstavách) i přednášky (mj. 
přednáškový cyklus zahraničních architektů 
1924, jehož se účastnili i A. Loos, W. Gropius, 
T. van Doesburg, Le Corbusier, A. Ozenfant 
aj.). Nejužší okruh devětsilských architektů 
tvořili J. Fragner, J. Havlíček, K. Honzík, J. 
Krejcar, E. Linhart, V. Obrtel, v Brně Z. Ross- 
mann, čestnými členy byli B. Feuerstein a J. 
Chochol. Devětsilem nebo spoluprací s ním 
prošli i F. M. Černý, J. E. Koula, J. Kroha, K. 
Seifert, P. Smetana, K. Stráník, J. Rosůlek, di
vadelní architekti A. Heythum, F. Zelenka aj. 
— Divadelní sekce D. po založení vlastní scé
ny (název Osvobozené divadlo navrhl J. Frej- 
ka) začala pořádat nepravidelná představení 
Na slupi. První premiérou se stala 1926 hra 
Němý kanár G. Ribemonta-Dessaignes a po ní 
následovaly ještě téhož roku další, mj. Nezva
lova Depeše na kolečkách a Apollinairovy Pr
sy Tiresiovy. Vedle divadelních představení 
pořádalo Osvobozené divadlo (dále OD) ta
neční večery (skupina J. Kröschlové, škola M. 
Mayerové a M. Holzbachové), hudební pro
dukce skladeb E. F. Buriana, J. Ježka, I. Krejčí
ho aj. Na počátku 1927 divadlo přesídlilo do 
Umělecké besedy na Malou Stranu. Tam došlo 
k roztržce ve vedení, po níž J. Frejka s E. F. 
Burianem a bratry Trojanovými založili vlast
ní scénu Dada, v níž mj. 1927 měl svou premié
ru Burianův voiceband. J. Honzl pak setrval 
v OD. Nezávisle na obou divadlech v témže 
roce vznikla hra mladých autorů i herců J. 
Voskovce a J. Wericha Vest pocket revue, jejíž 
premiéra se uskutečnila pod hlavičkou Spolku 
bývalých žáků čs. odd. na francouzských lyce- 
ích. První dvě reprízy se konaly v divadle Da
da, čtvrté představení však již v OD, které se 
od té doby stalo jejich trvalým působištěm. 
Zpočátku (1927—29) se zde střídali s předsta

veními režírovanými J. Honzlem, po jeho do
časném odchodu do brněnského ND (1929) 
naplňovali repertoár OD sami. V podobě, ja
kou mu vtiskli (lyrické divadlo s dvojicí klaun- 
ských protagonistů udržujících na předscéně 
neustálý kontakt s hledištěm, divadlo, v němž 
se spojila zkušenost commedie delFarte s hu
morem a satirou a s prvky moderního muziká
lu; hudbu skládal J. Ježek), OD přežilo Devět
sil. Stalo se ve 30. letech politickou satirickou 
scénou vystupující na obranu demokracie, svo
body uměleckého projevu a proti domácímu 
i zahraničnímu fašismu. Od 1929 vydávali Vos
kovec a Werich vlastní časopis OD nazvaný 
Vest pocket revue.

LITERATURA: J. Voskovec a J. Werich: Třetí 
etapa, Vest pocket revue 1929; K. Teige in Práce Ja
romíra Krejcara (1933); B. Václavek: Z mládí brněn
ské kulturní levice, Index 1937 → Literární studie 
a podobizny (1962); V. Nezval in Z mého života 
(1959); A. Hoffmeister: Ach mládí, in Předobrazy, 
Výbor z díla 4 (1962); K. Chvatík in Bedřich Václa
vek a vývoj marxistické estetiky (1962); K. Honzík 
in Ze života avantgardy (1963); O. Sus: Brněnský 
Devětsil, Rovnost 22. 3. 1964 + Z dokumentů Br
něnského Devětsilu, ČLit 1965; J. Bílek: K historii 
Brněnského Devětsilu, ČLit 1965; J. Hek (Hájek): 
Z dokumentů a korespondence Brněnského Devět
silu 1923—27, sb. Lit. archív 1967; in sb. Avantgarda 
známá a neznámá 1 (1971, předml. Š. Vlašín); J. Svo
boda in Generace a program (1973); Š. Vlašín: Sdru
žení levicových umělců, Čtenář 1975.

Devětsil (2)

1922

Revoluční sborník Devětsil. Publikace reprezentující 
mladé revolučně orientované umělce, sdružené ve 
skupině Devětsil.

Redaktoři: J. Seifert, K. Teige. — Vydavatel: Umě
lecký svaz Devětsil, Praha. — Nakladatel: Večerni
ce. V. Vortel, Praha.

Revoluční sborník D. vyšel na podzim 1922 ja
ko 1. svazek edice Devětsilu. Po kolektivních
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vystoupeních v časopisech (Červen aj.) byl 
sborník první veřejnou manifestací revolučně 
orientované mladé generace.

Základní ráz mu vtiskovaly zejména kritic
ké a programové příspěvky K. Teiga, básnické 
práce V. Nezvala a J. Seiferta a próza V. Van
čury. V nepodepsaném, polemicky vyhroce
ném úvodním článku Nové umění proletářské 
formuloval K. Teige jako základní znaky to
hoto umění tendenčnost, kolektivnost a lido
vost, kladný vztah k revoluci a marxismu a od
mítnutí duchovědné a pozitivistické estetiky; 
v rozsáhlé studii Umění dnes a zítra analyzo
val tehdejší stav intelektuální aktivity a umění 
(architektura, divadlo, kino, literatura, hudba, 
tanec, malířství, fotografie). Teigovy progra
mové stati anticipovaly — podobně jako pří
spěvky V. Nezvala (Podivuhodný kouzelník 
aj.) a J. Seiferta (Paříž aj.) — poetismus. Dále 
jsou ve sborníku zastoupeni básníci J. Wolker 
(Balada o očích topičových, Dvojzpěv noci), J. 
Hořejší, A. M. Píša, K. Schulz, A. Černík, cizo
jazyčnými texty J. Cocteau, I. Goll a F. C. 
Weiskopf, prozaici J. Hůlka, K. Schulz, V. Van
čura. Studie se dotýkají proletářského divadla 
(J. Honzl), ruského výtvarného umění (A. Čer
ník), vztahu intelektuálů k válce (J. Čecháček), 
francouzského výtvarného umění (J. Jíra), re
voluce a revoluce v umění (I. Erenburg), ten
denčního kreslířství (J. B. Svrček), exotismu (V. 
Štulc); v originále je otištěna studie G. Kaisera 
Dichtung und Energie. Na sborník D. bezpro
středně navázal sborník Život 2.

LITERATURA: J. Hora: Mladí z Devětsilu, RP 24. 
12. 1922 a 5. 1. 1923; ■ polemiky: 1. F. Peroutka, Tri
buna 26. 12. 1922; F. X. Salda, Tribuna 14. 1. 1923 → 
KP 12 (1959); F. Peroutka, Tribuna 6. 1. 1923 a 9. 1. 
1923; 2. J. Kodíček, Tribuna 31. 12. 1922; K. Teige, 
Čs. noviny 3. 1. 1923 ■; in sb. Avantgarda známá 
a neznámá 1 (1971).

zt

Josef Procházka Devítský viz Josef Pro
cházka Devítský

Karel Dewetter

* 2.10.1882 Dobřejovice (Hosín-D.) u Českých 
Budějovic
† 12. 9. 1962 Praha

Básník a prozaik vyznačující se soustředěným zá
jmem o minulost a poplatný literárním proudům 
z konce 19. století, autor fantastických a dobrodruž
ných próz pro mládež.

Byl synem důchodního. Do obecné a měšťan
ské školy chodil v Týně n. Vit., středoškolské 
studium absolvoval v Čes. Budějovicích 
a v Praze. Postupně byl státním úředníkem, 
spisovatelem z povolání a 1913—19 redakto
rem v nakladatelství Šolc a Šimáček. Absolvo
val Státní knihovnickou školu, 1919 se stal ře
ditelem tiskového oddělení a knihovny v mi
nisterstvu financí. 1941 odešel do penze.

Paséistické zahledění do minulosti a tíhnutí 
k staršímu literárnímu úzu daly D. dílu anti
kvo váný ráz. Jako básník těžil D. z baladické 
tradice (Vrchlický, Erben, Neruda) a dosáhl 
jisté původnosti v krajových motivech {Bala
dy, Zlatý kolovrat aj.); v údobí kolem první 
světové války byl uchvácen vzedmutou vlnou 
vlastenectví (např. Česká píseň) a konečně pak 
dával průchod intimitám svého života a opě
voval kraj svého mládí, někdy výrazivém par- 
nasistním (např. Pramen), jindy prostým ver
šem starší deskriptivní lyriky. Setkání D. pro
zaika s novoromantismem přineslo příběhy 
erotické tragiky, práce odvozované z literatu
ry, hlavně ze Zeyera {Malostranská trilogie, 
Dáma v zrcadle a jiná dobrodružství lásky 
a vášně aj.). Jinou vrstvu autorovy prózy před
stavují starosvětské obrázky psané po způso
bu žánrových realistů, mnohdy až v bodrém, 
sousedském tónu: jsou to rodové a místní (vl- 
tavotýnské) historky {Náš pradědeček, Můj 
strýc Silvestr, Listy z Vltavína aj.) a dále povíd
ky a romány, jež zobrazují maloměstskou idy- 
lu 19. století, dobu probuzeneckých snah 
a rovněž i děje revoluční a napoleonské Fran
cie, přibližované se sentimentalitou potomka 
starého francouzského rodu {Tabatěrková 
princezna, Světla buditelů, Granátník císařův, 
Děti revoluce aj.); i zde si autor libuje v roma- 
neskní fabulaci. Fantastika a dobrodružnost 
(podmíněny příklady Swifta, Defoa a zvi. Věr
na) tvoří základ D. próz pro mládež: někdy se 
pojí s realitou lokálního situování (např. Da-
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miánovy příběhy jsou opět umístěny do „Vlta
vína“), jindy s inspirací lidovými pověstmi 
a pohádkami.

PSEUDONYMY: de Wetter (do 1922, podle staro- 
franc. šlechtického rodu de Wetter ďAltamour, je
hož byl potomkem), Veltrovský. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Máj (od 1903); Osvěta; Rudé květy (1910); Světozor; 
Topičův sborník (1919); Zlatá Praha (od 1904); Zvon 
(1911-41). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Balady (BB 1904); 
Zpěvy duše (BB 1905); Malostranská trilogie (PP b. 
d., 1910); Skřítek Puk (pohádky, b. d., 1911); Podivu
hodné příběhy Damiánovy (P pro ml., b. d., 1913); 
Náš pradědeček (P 1913); Zlatý věk (R 1915); Můj 
strýc Silvestr (P 1916); Rukopis v láhvi (P 1916); 
Hřích Jany Grimové a jiné povídky (1917); Granát- 
ník císařův (PP b. d., 1917); Poklad Mary Glowe (P 
b. d., 1917); Listy z Vltavína (PP 1918); Vlast osvo
bozená (BB 1918); Česká píseň (BB 1919); Mrtví žijí 
(R 1919); Román Richarda Loma (P b. d., 1920); Po
hádka o domově (1921); Tabatěrková princezna (R 
1922); Pramen (BB 1922); Drahokam z hvězd. Nová 
dobrodružství Davida Damiána na moři a na pevni
ně (P pro ml., 1923); Světla buditelů (R 1924); Děti 
revoluce (R, 6 sv., 1925 — 26); Poslední cop (P 1926); 
Městečko na ostrově. Poslední podivuhodné přího
dy Davida Damiána (P pro ml., 1926); Loupežníci 
z českých lesů (P 1927); Nebeská romance (BB 
1927); Jihočeská elegie (veršované FF, 1929); Zlatý 
kolovrat (BB 1930); Zelená čepice (P pro ml., 1930); 
Píseň o plavci a mořské víle a jiné starobylé zpěvy 
(BB 1931); Jezerní panna (BB 1931); Dáma v zrcadle 
a jiná dobrodružství lásky a vášně (PP 1932); Brun- 
cvík (B 1933); Neuvěřitelná dobrodružství Matěje 
Píšťaly na zemi, ve vodě i v povětří (P pro ml., 1933); 
Daniel Svit (R 1935); Vltavínská dobrodružství (po
hádky, 1937); Balady (BB 1939); Divotvorná tabatěr- 
ka (pohádky, 1942); — souborné vydání pohádek: 1. 
Věnec bájí a pověstí (1944); 2. Zlatý střevíček a jiné 
pohádky a pověsti (BB 1945); 3. V lese zeleném 
(1945). I REDIGOVAL sborník: Důvěrné chvíle 
(1928, s F. S. Procházkou a F. Sekaninou). ■

LITERATURA: L. —: ref. Balady, Zvon 1903/04; 
■ ref. Malostranská trilogie: -il. (A. Novák), LidN 29. 
1. 1911; A. M. (Macek), PL 5. 2. 1911; I. Olbracht, 
Dělnické listy 4. 3. 1911 → O umění a společnosti 
(1958) ■; F. Sekanina: ref. Náš pradědeček, Zvon 
1913/14; x.: ref. Podivuhodné příběhy Damiánovy, 
Zvon 1913/14; V. Brtník: ref. Granátník císařův + 
ref. Poklad Mary Glowe, Kmen 1917/18; Mil.: ref. 
Listy z Vltavína, Topičův sborník 1918/19; -pa- (F. S. 
Procházka): ref. Česká píseň, Zvon 1919/20; -ejč- (J. 
Krejčí): ref. Román Richarda Loma, Naše doba 
1921/22; J. O. N. (Novotný): ref. Hřích Jany Grimo
vé ..., LidN 28. 9. 1921; A. N. (Novák): ref. Pramen, 
Lumír 1923; V. F. S. (Suk): ref. Drahokam z hvězd, 
Střední škola 1925; K. Hikl: ref. Světla buditelů, Na
še doba 1924/25; ne (A. Novák): ref. Nebeská ro

Deyl

mance, LidN 18. 8. 1927; J. Staněk: ref. Jihočeská ele
gie, LidN 24. 4. 1930 + ref. Zlatý kolovrat, Čes. 
osvěta 1930/31 + ref. Jezerní panna, Čes. osvěta 
1931/32; V. Brtník: ref. Dáma v zrcadle a jiná dobro
družství lásky a vášně, Venkov 10. 8. 1932 + (šifra 
-btk-) K. D. (k padesátinám), Zvon 1932/33; M. Ma
jerová: Letošní novinky knih pro děti (ref. Neuvěři
telná dobrodružství Matěje Píšťaly), Čin 1933; V. 
Hrbek (Z. Kalista): Hrst staré lyriky (ref. Bruncvík), 
Lumír 1933/34; V. Hánek: Básníkovo jubileum (k še
desátinám), Venkov 4. 10. 1942; F. N.: Drahokamy 
z hvězd na vltavínském jevišti, Loutková scéna 
1947/48.

ah

Rudolf Deyl st.

* 6. 4. 1876 Praha
† 16. 4. 1972 Praha

Herec; autor memoárových knih, dramatik.

Otec herce Rudolfa D. ml. (1912—1967). 
V Praze studoval na reálce v Ječné ulici a na 
Českoslovanské obchodní akademii; již tehdy 
účinkoval v ochotnických představeních. Po 
maturitě (1894) krátce pracoval v kanceláři ot
covy rukavičkářské dílny, pak přijal angažmá 
u divadelní společnosti O. Červíčka (1895), V. 
Suka (1896), P. Švandy ml. (1897). T. r. studoval 
na Ottově dramatické škole ve Vídni. Byl an
gažován do Zemského divadla v Lublani 
(1898—1902), odkud přešel do plzeňského di
vadla řízeného V. Budilem a 1905 byl přijat 
pražským Národním divadlem, kde působil až 
do odchodu do důchodu 1942 (a poté ještě po
hostinsky). 1928—35 učil na Státní konzerva
toři v Praze, 1922—34 byl předsedou Ústřední 
jednoty českého herectva. 1968 jmenován ná
rodním umělcem.

Jako herec byl ovlivněn hlavně V. Budilem 
a J. Kvapilem; oba zachytil i v memoárových 
knihách (Milován a nenáviděn, O čem vím já). 
Psal též o Vojanovi, Hašlerovi, anekdoticky 
a medailónově o řadě svých divadelních kole
gů; své autobiografii dal rámec pamětnického 
vyprávění ze života staré Prahy, kočovných 
společností a zejména z historie Národního di-
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vadla (Kluk z Františku). Neprosadily se jeho 
pokusy veseloherní ani román z divadelního 
prostředí (Kruhy na vodě).

PŘÍSPĚVKY in: Lid. noviny (1929—38); Panoráma 
(1929 — 30). I KNIŽNĚ. Beletrie: Hledali tatínka (D 
b. d., 1894); Po bouři (D b. d., 1896); Jak jsem je znal 
(vzpomínky, 1937); Sláva — tráva (vzpomínky, 
1938); Kruhy na vodě (R 1940); Milován a nenávi
děn (monografie o V. Budilovi, 1941); Humor plátě
ného světa (vzpomínky, 1942); Odříkaného chleba 
největší kus (D 1942); Opona spadla (vzpomínky, 
1946); Divadelní všehochuť (vzpomínky, 1948); Do
mečky z karet (D 1948); Vojan zblízka (monografie, 
1953); Písničkář Karel Hašler (monografie, 1968); 
O čem vím já (monografie o J. Kvapilovi, 1971); — 
posmrtně: Kluk z Františku (P pro ml., 1973, ed. H. 
Běhounková); Vavříny s trny (podobizny, 1973). ■

LITERATURA: A. Veselý in Hovory s herci 
(1926); J. Götzová in Profily českých herců (1931); ■ 
ref. Jak jsem je znal: m. n. (M. Novotný), LidN 18. 4. 
1937; kd. (Ed. Konrád), NO 30. 4. 1937 ■;■ ref. Slá- 
va-tráva: M. Hýsek, Venkov 3. 4. 1938; M. N. (No
votný), LidN 4. 7. 1938 ■; AMB. (A. M. Brousil): Še
desátiny R. D. aneb krása slova nestárne, Venkov 6. 
4. 1938; ■ ref. Kruhy na vodě: Inz (L. N. Zvěřina), 
Čteme 1939/40; rb. (O. Srbová), Nár. práce 4. 7. 1940 
■ ; K. Koval: Žně R. D. (k 35. jubileu práce v ND), 
Venkov 17.11.1940; J. Teichman in Postavy českého 
divadla a hudby (1941); ■ ref. Milován a nenáviděn: 
J. Kopecký, KM 1942; F. Listopad, Řád 1942 
k sedmdesátinám: amp (A. M. Píša), PL 6. 4. 1946; b 
(B. Březovský), NO 6. 4. 1946; -c-, RP 6. 4. 1946 
ref. Opona spadla: amb. (A. M. Brousil), Zemědělské 
noviny 18. 7. 1946; P. Laichter, Naše doba 1946 ■; K. 
Engelmůller: R. D., in O slávě herecké (2. díl, 1947); 
V. Semrád in R. D.: Vojan zblízka (1953); ■ ref. Vo
jan zblízka: J. Kmuníček, HD 1954; b. m., RP 16. 2. 
1954 ■;■ k osmdesátinám: V. Semrád, LitN 1956, č. 
14; J. Steimar, Divadlo 1956; Z. Štěpánek, Lid. demo
kracie 1. 4. 1956 ■; L. Dostálová: K pětaosmdesáti- 
nám R. D., Národní divadlo 1961, č. 4; -v-: nekrolog, 
Tvorba 1972, č. 16; E. Č. (Čeřovská): ref. Kluk 
z Františku, Zlatý máj 1973; J. Vopatřil, Sloky staré
ho herce dětem a přátelům (s ukázkami veršů), Naše 
rodina 1977.

šv

Václav Deyl

* 25. 3. 1905 Třesovice u Hradce Králové

Prozaik a publicista, autor beletristických a populár
ně naučných knih pro děti a mládež.

Syn krajinského spisovatele, pedagogického 
a osvětového pracovníka Václava D. 
(1878—1961). Dětství prožil na Královéhra
decká, kde jeho otec na různých místech učite
loval; po maturitě na reálce v Hradci Král. 
(1922) a po absolvování vojenské akademie 
v Hranicích (1924) se stal vojákem z povolání. 
1932 — 35 vystudoval v Praze vysokou váleč
nou školu a jako důstojník generálního štábu 
sloužil v armádě do 1938. Po válce, během níž 
pracoval nejprve na ministerstvu veřejných 
prací a poté v Ústavu hydrologickém a hydro
technickém v Praze, se vrátil do armády; zde 
působil nejprve ve vojenské kanceláři prezi
denta republiky (1945—49), poté v Terezíně 
(1949 — 50), v Banské Bystrici (1950—52), 
v Trenčíně (1952—55) a konečně na minister
stvu národní obrany, kde zůstal až do výslužby 
(1960).

Společným rysem hrdinů D. próz je vášnivá 
touha po poznání, spojená s dobrodružstvím 
odvahy. V pohádkách realizuje D. tuto tenden
ci promítnutím každodenní skutečnosti do ro
viny fantazie, která se zpětně stává klíčem 
k objasnění záhad obyčejného života a jeho 
hodnot. Se stejným záměrem jsou psány i pró
zy pro mládež, inspirované prameny kronikář- 
skými (Vzdálené hřmění, Zlato), historickými 
(Přes moře a hory o pobělohorském vystěho
vale!, podnikateli a diplomatu Augustinu Heř
manovi, K ostrovům trpaslíků o lékaři a příro
dovědci J. V. Helferovi, Lovec života o botani
kovi a cestovateli A. V. Fričovi) i autorovou 
válečnou zkušeností (Šedivý pramen), a koneč
ně i práce, ve kterých převažuje naučná složka 
(Živá voda, Tajemství plamenů). Na osudech 
hrdinů, ocitajících se při uskutečňování své 
představy často v mezních životních situacích, 
demonstruje D. se zřejmým didaktickým úmy
slem nutnost osobních obětí ve prospěch cíle, 
který je zamýšlen jako služba člověku.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Lev Vladyka, Van Dyle; 
Dl, L. V., V. D., -yl. I PŘÍSPĚVKY in. Ahoj; Důstoj
nické listy; Hlas nár. obrany; Humorist, listy; Klas; 
Lid. noviny (1931 román Muž, který zhasl slunce);

542



Diblík

Nár. listy; Nár. osvobození; Pestrý týden; Práce; 
Právo lidu (1924 debut); Ruch (1930 román Nádoba 
hříchu); Srdíčko; Střelecká revue; Svazarmovec; 
Světozor; Švanda dudák; Vlaštovička; Zvon. I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Zátiší s velbloudem a jiné nove
lety (1932); Z tátovy kapsy (BB, pohádky, 1941); Ná
ruč pohádek (1942); Ptačí stopou (P pro ml., 1942); 
Divočina (PP pro ml., 1943); Příběhy z Medové strá
ně (pohádky, 1943); Pohádky perníkového dědka 
(1943); Slunečko sedmitečné (R 1943); Vlk Rahú (P 
pro ml., 1944); Přes moře a hory (P pro ml., 1945); 
Pohádky z abecedy (1946); Do čtyř úhlů světa (PP
1946) ; Vzdálené hřmění (pověsti, 1946); Šedivý pra
men (R pro ml., 1946); Zlato (P pro ml., b. d., 1946); 
O dvou Valibucích a jiné pohádky (1947); Fialový 
ďábel (PP pro ml., 1947); Vyzvědači (PP pro ml.,
1947) ; Podivuhodné tajemství (pohádka, 1948); 
K ostrovům trpaslíků (R pro ml., 1949); Smrti se ne
bojím (PP pro ml., 1950); Lovec života (P pro ml., 
1954). — Ostatní práce: Žwá voda (popul. naučná 
próza pro ml., 1963); Tajemství plamenů (popul. 
naučná próza pro ml., 1967, s V. Houškou) aj. ■

LITERATURA: M. K. (Kopal): ref. Zátiší s vel
bloudem a jiné novelety, Nové Čechy 1933; Hdk: 
ref. Náruč pohádek, Úhor 1942; H. R.: ref. Příběhy 
z Medové stráně, Úhor 1944, s. 23; bg (B. Golom- 
bek): ref. Pohádky perníkového dědka, LidN 3. 4. 
1944; kp. (K. Polák): ref. Vlk Rahú, Nár. práce 5. 1. 
1945 4- ref. Přes moře a hory, Nár. práce 24. 3. 1945; 
F. Kašpar: ref. Ptačí stopou, NO 15. 5. 1946; an.: ref. 
Do čtyř úhlů světa, Filoz. revue 1946, č. 4 — 5, 4. s. 
obálky; F. Tenčík: Na okraj písemnictví pro děti (ref. 
Vyzvědači), Blok 1947/48, příloha P, s. 40; N. Č., F. 
H. (Černý, Holešovský): ref. Příběhy z Medové strá
ně, Komenský 1948/49 + ref. K ostrovům trpaslíků, 
Komenský 1949/50; S. Bártl: ref. Lovec života, Mla
dá fronta 20. 7. 1954; jšr. (J. Šnobr): V. D., Zlatý máj 
1969.
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Humoristický časopis.

Redaktoři a vydavatelé: J. Gros a A. Štrauch, Praha. 
— Nakladatel: K. Jeřábková, Praha. — Periodicita: 
od března asi do konce 1855 celkem 4 sv. o cca 70 
str., stanovený interval 6 týdnů se postupně prodlu
žoval.

Obsah jednotlivých svazečků tvoří humoresky, 
deklamovánky, několik veršovaných parodií, 
na pokračování je otiskována Cesta do měsíce 
od Hovory Černobýla (nedešifrovaný pseud.), 
kterou je možno označit za předchůdkyni 
broučkiád. Pravidelné rubriky jsou zajímavé 
Sociální siluety s fejetony a žánrovými obráz
ky (Kritik, Vaječný trh, V neděli odpoledne, 
Novinkář), Skořápky a jádra (vtipy), Diblík 
a Zouvák (humorné dotazy a odpovědi), No
vinky (ironické zprávy ze společnosti a z lite
ratury, kde se často dostává na přetřes otázka 
plagiátu s konkrétními příklady), Nefrankova- 
né dopisy (listárna redakce). Přispěvateli jsou 
především oba redaktoři, kteří své práce nepo
depisují nebo užívají pseudonymu (Gros jako 
Damián Šroubek), dále např. J. A. Kouble 
(pseud. Boskovský). Některé anonymní práce 
pocházejí zřejmě od začátečníků z řad studen
tů. D. se zaměřoval na humoristické příspěvky, 
k ironii sahá méně často. Nejostřejšího tónu 
používá při kritice soudobé české literatury 
a žurnalistiky; útočí na nízkou úroveň Burger- 
steinova Švingulanta, na Perly české, Přítele 
mládeže, Obzor, na J. Pospíšila a H. Jirečka. 
Nejrozsáhlejší prací tohoto typu je Grošová 
parodie na rozbory v ČČM, Estetický rozbor 
Kytice (básně z RK). Ani Rachejtle, které 
Gros a Strauch dříve redigovali (s V. Č. Ben- 
dlem), neušly jejich posměškům; byl to asi 
projev jejich rozchodu s Bendlem. — Každý 
svazek D. má několik kreseb (vtip na frontispi- 
su, iniciály k některým příspěvkům, ilustrace 
k článkům o české literatuře.)

Jen titulem souvisí s D. stejnojmenný časo
pis z 1865. Měl vycházet dvakrát měsíčně 
a střídat se s Raráškem. Jediné vydané číslo 
(17. 11. 1865) obsahuje humoristické nepolitic
ké prózy i verše, má kreslené vtipy a karikatu
ry (podtitul: Satiricko-humoristický list, redak
tor a nakladatel: E. Just, Praha). — Pod titulem 
D. vycházelo v 19. stol, i několik krajanských 
časopisů severoamerických, např. v Clevelan- 
du v 70. letech, v New Yorku koncem 70. let 
a pak v 2. pol. 80. let a v Chicagu v pol. 90. let. 
Z literárního hlediska je z nich nej významnější 
D., který vycházel od 1885 v New Yorku a je
hož redaktorem byl po určitou dobu dělnický 
básník L. Kochman.

LITERATURA: J. R. Vilímek in Ze zašlých dob 
(1908); F. Strejček: Šotek a Diblík, Zvon 1917 + in 
Humorem k zdraví a síle národa (1936) + Humo-
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ristické časopisy čtyřicátých a padesátých let, Z do
by B. Němcové 1, ročenka Chudým dětem (Brno 
1941).

ks

Diblík (1865) viz in Diblík (1855)

Jan Josef Diesbach

Působnost 1783—1817

Pražské knihkupectví, tiskárna a nakladatelství, vy
dávající hlavně v 80. letech 18. století českou litera
turu.

Majitel se psal též Diespach, Disbach, Dis- 
pach, Dysbach (německy Johann J. D.), od 
1795 se podepisoval jenom Jan D. (Ján D.). 
Narodil se ve Vídni 1758 a po vyučení byl fak
torem v tiskárně vdovy Jany Průšové v Praze. 
1787 se stal měšťanem Starého Města praž
ského. Měl dobré styky s M. V. Krameriem 
a s knihkupcem J. Kottnauerem. Zúčastnil se 
boje pražských tiskařů proti tiskaři a naklada
teli J. F. Schönfeldovi, ale brzy se s ním smířil. 
Byl místopřísežným soudním znalcem ve vě
cech tiskařských. 1784—90 měl vlastní tiskár
nu, 1788—1807 spravoval pronajatou Arcibis
kupskou knihtiskárnu a byl „arcibiskupským 
knihtiskařem“. Nakladatelskou činností se za
býval 1784—1807. Nevelké knihkupectví zalo
žil 1786 a vedl je až do své smrti. 1789 získal 
povolení prodávat knihy v celých Čechách. 
1789 — 91 tiskl také v Čes. Budějovicích, ačko
liv zde neměl koncesi; faktorem jeho budějo
vické tiskárny, kterou převzal po I. V. Hilgart- 
nerovi, byl J. F. Zdrassa, kterému pak tiskárnu 
přenechal. V budějovických tiscích uváděl na 
titulním listě 3 místa: Prahu, Čes. Budějovice 
a Lipsko. Zemřel 1807 a nájem Arcibiskupské 
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knihtiskárny a vlastní nakladatelství a knihku
pectví po něm zdědila jeho žena Josefa D., 
která se psala Vdova Josefa Diesbacha, poz
ději Josefa Diesbachová — vdova, Diesbacho- 
vo knihkupectví i Knihkupectví Josefa Diesba
cha. Arcibiskupskou tiskárnu měla pronajatu 
1807 —16, jejím faktorem byl 1808—12 J. Vaší
ček (též Waschitschek), 1812—17 F. Bouček. 
Nájem Arcibiskupské tiskárny postoupila Jo
sefa D. Janu Vetterlemu, knihkupectví od ní 
1812 koupil K. L. Bille. Nakladatelství a tiskár
na J. J. D. byly umístěny na Starém Městě 
pražském: 1783—87 v Jezuitské ul. v domě 
U deseti panen (Karlova 46), 1787—90 v Po
štovské ul. v Papouškově lázni (roh ul. K. 
Světlé 37 a Smetanova nábřeží 18). Arcibis
kupská knihtiskárna, kterou převzal od F. A. 
Höchenbergra, byla kolem 1788 přestěhována 
z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě zpět do 
Klementina, Mostní ul. 4 (Křižovnické nám. 4), 
kde sídlila i Josefa D. Knihkupectví bylo umís
těno na Starém Městě a kromě let 1794—97 
vždy mimo tiskárnu.

V německé a latinské produkci, která je po
četnější a rozmanitější než česká, vydával J. J. 
D. literaturu krásnou, historickou, hospodář
skou, užitkovou, jazykovou, náboženskou 
a periodika. Jeho česká produkce byla na svou 
dobu rozsáhlá a obsahově přinášela nejhod
notnější díla v 80. letech, kdy D. za redakce F. 
F. Procházky vydal v reedicích řadu spisů star
ší české literatury, a to spolu s nakladatelem 
K. Widtmannem. (V 90. letech měly titulní listy 
jeho knih dvojí úpravu: v jedné verzi je uve
den tiskař, v druhé nakladatel nebo knihku
pec.) Z historických spisů zde vyšla Roykova 
Historie velikého sněmu kostnického a latin
ské pojednání J. Dobrovského o kněžském ce
libátu v Čechách. Od 90. let převládá mezi čes
kými knihami vydanými u D. literatura nábo
ženská. Nakladatelská produkce Josefy D. je 
celkově mnohem menší, česky vydala jen ně
kolik příležitostných tisků a náboženských 
knih.

Druhou větev tiskařské rodiny Diesbachů, 
činnou v období 1763—1810, představuje Jo
sef Emanuel Diesbach († 1794) se svou ženou 
Evou (1733—1810) a syny Janem, Františkem 
a Šebestiánem (1774—1808). J. E. D. krátce pů
sobil v Ml. Boleslavi (1763 — 65), potom výluč
ně v Praze (1810 přešel závod do majetku F. 
Sommra). — On a jeho nástupci vydávali čes
ky jen konvenční náboženskou literaturu
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(hlavně drobné tisky modliteb a písní) a jejich 
produkce nemá pro dějiny českého písemnic
tví význam. Nákladem této firmy vycházely 
hlavně italsko-německé, německé a latinské 
texty divadelních her všech žánrů, z periodik 
např. týdeník Der Adel (1775 —76).

Jezuita Jan Diesbach (1729—1792), který 
1767 vydal u J. E. D. Balbínovo dílo Syntagma 
ill. familiae comitum de Kolowrat, nepatřil do 
žádné z rodin tiskařů D.

Z KNIŽNÍ PRODUKCE. Beletrie: Erstlinge unserer 
einsamen Stunden (2 sv., 1791—92); Zpěvy z nejvý
bornějších zpěvoher českých (1799, přel. V. Thám); 
V. Stach: Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli 
(1805, ed. K. I. Thám). — Reedice starší české lit.: J. 
Češka: Příkladné řeči a užitečná naučení vybraná 
z kněh hlubokých mudrcův... (1786, ed. F. F. Pro
cházka); Vejtah z Kroniky moskevské... v český ja
zyk přeložené od M. Hosia z Vysokého Mýta... 
(1786, ed. F. F. Procházka); Kronika boleslavská 
(1786, ed. F. F. Procházka); O. Prefát z Vlkanova: 
Česta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři 
až do Palestiny... (1786, ed. F. F. Procházka); P. Pul- 
kava z Radenína: Kronika česká (1786, ed. F. F. Pro
cházka); Knížka sv. Augustina, kterouž nazval Ma
nuále ... Přel. D. Adam z Veleslavína (1786, ed. F. F. 
Procházka); Knížka sv. Augustina, jíž titul dal Soli- 
loquia animae ad Deum... Přel. D. Adam z Velesla
vína (1786, ed. F. F. Procházka); Kniha Erasma Ro- 
terodamského, v kteréž... křesťanskému člověku 
naučení i napomenutí se dává, jak by se k smrti ho- 
toviti měl. Přel. Jan Popel z Lobkovic (1786, ed. F. F. 
Procházka); Erasma Roterodamského ruční knížka 
o rytíři křesťanském (1787, přel. O. Velenský z Mni
chova, ed. F. F. Procházka); (J. Rokycana:) O sedmi 
vášních a vadách, ježto hlavní hříchové šlovou... 
(1807, ed. F. Novotný z Luže). — Historická lit.: K. 
Royko: Historie velikého sněmu kostnického (2 sv., 
1785, přel. V. Stach); J. Dobrovský: De sacerdotum 
in Bohemia caelibatu narratio historica... (1787); J. 
J. Rulík: Historické vypsání... rodu panského pánů 
Krušinův z Švamberka (1806) + Kalendář historic
ký... díl pátý a poslední (1806); J. Schiffner: Histo
rické vypsání obzvláštních míst milostných v Král, 
českém, kteráž pro mnohá putování velmi slavná 
jsou (1807, přel. J. J. Rulík). — Jazykové příručky 
a pojednání: K. I. Tham: Böhmische Grammatik... 
(2. vyd., 1798; 4. vyd., 1801; 5. vyd., 1804) + Uber den 
Charakter der Slaven, dann uber den Ursprung,... 
die Nutzlichkeit und Wichtigkeit der böhmischen 
Sprache (1803) + Erster grůndlicher Unterricht in 
der böhmischen Sprache... (1804). ■ PERIODIKA: 
Prager gelehrte Nachrichten (1771); Der Adel 
(1775 —76); Prager Kinderzeitung (1788); Franzö- 
sisch-deutsche Zeitung (1791); Lieferungen fur Böh- 
men von Böhmen (1793—94); Burgerfreund (1802). 
■

LITERATURA: Provolání pražských tiskařů 
k obecenstvu (1785); F. Bareš: Knihtisk v městě Bo
leslava Mladého, Památky archeol. a místopisné 
1902; J. Volf: Dějiny českého knihtisku do r. 1848, 
Typografia 1925 + Příspěvek k dějinám českého 
knihtisku..., ČNM 1925 + V tiskárně a knihkupec
tví u Diesbachů (1763—1816), Bibliofil 1927 4- Vý
voj titulního listu v 18. století, Čs. republika 1927 + 
K vývoji knihkupectví a nakladatelství v Čechách 
do r. 1848, Lit. rozhledy 1930.
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Josef Emanuel Diesbach viz in Jan Josef
Diesbach

Diffundente sole

Kolem 1300

Latinská prózou psaná historie počátků českého 
křesťanství, zdůrazňující jeho prvotní a legální slo
vanskou podobu.

Skladba je nazývána podle počátečních slov 
textu Diffundente sole iustitiae radios (Když 
slunce spravedlnosti rozlévalo paprsky); v jed
nom rukopise má i nadpis De sancto Quirillo 
et conversione Moraviae et Bohemiae (O sv. 
Cyrilu a obrácení Moravy a Čech). DS obsa
huje stručnou historii počátků křesťanství na 
Moravě a v Čechách. Vypráví o činnosti obou 
byzantských bratří na Moravě, o rozšíření mo
ravského křesťanství do Čech a končí zmín
kou o zbožných skutcích prvých křesťanských 
knížat až po Václavova otce Vratislava.

Neznámému autorovi byla předlohou Kris
tiánova legenda, jejíž údaje doplnil zprávou 
o Metodějově návštěvě Čech a pokřtění kněž
ny Ludmily. Jinak údaje předlohy zestručňuje 
a reprodukuje z nich jen to, co odpovídalo je
ho zřejmému záměru: připomenout, že počát-
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ky českého křesťanství byly slovanské, že slo
vanská liturgie byla jejími zakladateli řádně 
obhájena, kanonicky schválena a získala
1 v Čechách přízeň vládnoucího rodu. Kromě 
toho autor svou předlohu stylisticky upravuje 
(zavádí v závěrech vět téměř důsledně rytmic
kou klauzuli zvanou cursus velox, což umož
ňuje vznik skladby spolehlivě datovat). Jaké 
pohnutky vedly ke vzniku skladby, nelze dnes 
rozhodnout. Třebaže má některé legendové 
prvky (např. splnění Metodějovy věštby), ne
podobá se legendě. Jako legenda bývala ozna
čována proto, že ve všech 7 rukopisech (až 
z 15. stol.) se dochovala ve spojení se zcela ne
sourodou ludmilskou homilií Factum est, jíž 
měla tvořit jakýsi historický úvod. V tomto 
spojení bývala od doby J. Dobrovského pova
žována za předlohu Kristiánovy legendy (kla
dené do 14. stol.). Český překlad DS obsahují 
3 rukopisy ze 14. a 15. století.

EDICE: Život sv. Lidmily, in FRB 1 (1873, ed. J. 
Emler, DS ve spojení s Factum est); V. Chaloupecký 
in Prameny 10. století legendy Kristiánovy o sv. 
Václavu a sv. Ludmile, Svatováclavský sborník II,
2 (1939). — Překlady do češtiny: Život sv. Lidmily, in 
FRB 1 (1873, přel. J. Truhlář); Krátké sepsání o sv. 
Cyrilovi a Metodějovi i pokřestění země moravské 
a české (přel. J. Ludvíkovský), in Na úsvitu křesťan
ství (1942). I

LITERATURA: J. Pekař in Nejstarší kronika čes
ká (1903) + in Die Wenzels- und Ludmilalegenden 
und die Echtheit Christians (1908); V. Chaloupecký 
in Prameny 10. století legendy Kristiánovy o sv. 
Václavu a sv. Ludmile, Svatováclavský sborník II, 
2 (1939); J. Ludvíkovský: Rytmické klauzule Kristiá
novy legendy a otázka jejího datování, LF 1951 + 
Crescente fide, Gumpold a Kristián, SPFF Brno 
1955 + Latinské legendy Českého středověku, SPFF 
Brno 1973-74.
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Jiří Dikast

* 1559
† březen 1630 Žitava

Kazatel a náboženský spisovatel, autor příležitostné 
latinské poezie.

Psal se též Dykast, Dykastus, Dicastus, Di- 
kastus Miřkovský. Vzdělán na žatecké škole 
studoval později v Německu, 1577 se v Lipsku 
stal knězem. Jako duchovní působil v Lomnici 
nad Popelkou, od 1589 v Jičíně. 1605 byl vy
chovatelem dětí Jana Rudolfa Trčky na Opoč
ně. 1608—10 byl církevním správcem v Pro
stějově, pak farářem u Sv. Štěpána v Praze na 
Novém Městě, od jara 1615 týnským farářem. 
1617 — 18 spravoval i faru u Sv. Haštala. Na 
podzim 1619 byl zvolen administrátorem kon
zistoře podobojí, 4. 11.1619 z titulu své funkce 
korunoval Fridricha Falckého. V prosinci 1621 
byl vypovězen z Prahy po neúspěchu jednání, 
které vedl z příkazu místodržících s utrakvis
tickými kněžími o podmínkách, za nichž by 
mohli zůstat ve vlasti. Sám bezvýsledně usilo
val o možnost zůstat v Čechách i značnou 
ústupností vůči bělohorským vítězům a neú
spěšnými prosbami o přímluvu u valdických 
kartuziánů. 1622 pobýval v Lipsku, dožil v Ži- 
tavě.

Byl přítelem básníka J. Carolida z Karlsper- 
ku, sáni byl autorem příležitostných latinských 
veršů. Četné české spisy, vydané tiskem, nava
zují většinou na jeho bohaté kazatelské půso
bení, které mu zajistilo v předbělohorské době 
značnou popularitu a kariéru v utrakvistické 
církvi.

KNIŽNĚ: Modlitba Páně s výkladem krátkým, del
ším a nejdelším (1586); Modlitby velikých, avšak ka
jících hříšníků... (1588); Modlitby pobožných a ho
rlivých rozjímání o milování Boha... (1598); Dialog 
aneb Rozmlouvání pobožného ducha s duší... 
(1602); Pohřeb... pana Jaroslava Krištofa Trčky 
z Lípy... (1602); Písničky církevní... (b. d., před 
1608); Modlitby aneb Rozjímání pobožná... (1609); 
Kázání při pohřbu... Jana Primusa z Zvířetína... 
(1609); Modlitby za Jeho Milost etc. krále uherské
ho... (1611); Modlitby v čas žalosti... (1611); Cesta 
svátého patriarchy Jákoba z Bersabé do Bethel... 
(1611); Postila 1—2 (1612); Pohřební kázání při 
křesťanském pohřbu... Barbory Flodtovny, rozené 
Nosticové z Belvic... (1612); Modlitby v čas moru 
a války (1613); Duchovní proti moru pavéza... 
(1613); Postila každodenní pobožná... (1613 
a 1614); Historie Pána našeho Ježíše Krista... 
(1617); Modlitby křesťanské pro pobožné paní 
a panny (1617); Modlitby za Jeho Milost arciknížete 
Ferdinanda... (1617). — Mimoto latinské básně 
v knihách jiných autorů a ve sbornících. — (Pře
klad:) Idiota modlitby pobožných a horlivých rozjí
mání o milování Boha a pravé trpělivosti (1598). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2 157-2 178,3 347;
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Rukověť human. básnictví 2 (1966). ■ LITERATU
RA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); A. Podlaha: Dodat
ky a opravy k biografiím starších spisovatelů čes
kých, ČČM 1888; V. ]. Nováček: Příspěvky k životo
pisům českých spisovatelův a k dějinám literatury 
české, ČČM 1893; F. Koželuha: Paměti o věcech ná
boženských v Prostějově od nejstarší doby až do r. 
1620, Výroční zpráva reálky v Prostějově 1900/01; 
F. Dvorský: Založení kláštera valdického Albrech
tem z Valdštejna, ČČM 1901; B. Profeld: J. D. z Mír
kova, Jičínské noviny 1907, č. 21; Rukověť human. 
básnictví 2 (1966).

Jk 

J. Seifert, K. Teige, J. Voskovec). Také ukázky 
výtvarných děl a architektonických projektů 
byly vybírány z tvorby členů Devětsilu a stou
penců mezinárodní avantgardy: K. Honzík, J. 
Krejcar, O. Mrkvička, V. Obrtel, Remo, J. Ší
ma, J. Štýrský, K. Teige; A. Archipenko, J. Lip- 
chitz.

LITERATURA: -n. (S. K. Neumann): Disk, Prolet- 
kult 1923 → Stati a projevy 6 (1976).

zt

Disk

1923, 1925

Umělecká revue avantgardní skupiny Devětsil.

Podtitul: Internacionální revue (čís. 1); Moderní al
manach — Mezinárodní sborník (čís. 2). — Redakto
ři: 1923 J. Krejcar, J. Seifert, K. Teige (č. 1); 1925 A. 
Černík, J. Krejcar, J. Seifert, K. Teige (č. 2). — Vyda
vatel: US Devětsil, Praha (č. 1); A. Černík, Praha — 
Brno (č. 2). — Periodicita: léto 1923 (č. 1); jaro 1925 
(č. 2). Časopis přestal vycházet z finančních důvodů. 
Od 1927 pokračoval v jeho intencích ReD.

Časopisecký orgán Devětsilu představoval 
básnickou, prozaickou, výtvarnou, architekto
nickou a teoretickou tvorbu české i cizí avant
gardy. Teoretické úvahy byly zaměřeny k pro
gramovému formulování nových cílů českého 
výtvarnictví (J. Štýrský, J. Šíma), básnictví (B. 
Václavek), divadelnictví (J. Honzl), architektu
ry (J. Krejcar). Obecných otázek se dotýkaly 
stati V. Vančury a J. B. Svrčka. Zásadní vý
znam pro orientaci Devětsilu ke konstruktivis
mu a poetismu měly programové studie K. 
Teiga (Malířství a poezie, Konstruktivismus 
a likvidace „umění“). Z umělecké tvorby publi
kovala revue ukázky z děl A. Černíka, F. Hala
se, V. Nezvala (báseň Abeceda), J. Seiferta, K. 
Schulze, V. Vančury (úryvky z Pekaře Jana 
Marhoula) aj. Velkou pozornost věnovala re
dakce obrazovým básním (J. Štýrský, K. Teige, 
J. Voskovec) a filmovým scénářům (A. Černík,

Miloslav Disman

* 27. 4. 1904 Bělá pod Bezdězem
† 21. 4. 1981 Praha

Rozhlasový režisér, autor odborných prací o recita
ci, zvláště rozhlasové, prozaik a dramatik pro děti.

Jeho otec byl důchodním městské správy. 
Obecnou i měšťanskou školu vychodil D. v ro
dišti (1910—18), vyšší reálku studoval v Jičíně 
a v Praze (1918—22), kde také složil odborné 
zkoušky na učitelském ústavu. 1922—29 byl 
učitelem v různých místech severních Čech 
(1924—26 vojenská prez. služba), 1930—35 
učitelem pokusných škol v Praze; zde zároveň 
studoval na vysoké škole pedagogické (1930— 
34); 1933 se oženil. Od 1931 externě spolupra
coval s Čs. rozhlasem, kde se 1935 stal redak
torem, později reportérem a režisérem vysílá
ní pro děti a mládež. Od mládí vedl dětský 
recitační a dramatický soubor, který se 1930 
stal stálým souborem při pokusné škole, od 
1935 při Čs. rozhlase (Dismanův rozhl. dětský 
soubor). Za okupace byl D. členem ilegálního 
Národního výboru české revoluční inteligence. 
Jako divadelní režisér pracoval externě 1942— 
44 v Umělecké besedě, kde vedl divadelní scé
nu pro děti, 1945—46 v Realistickém divadle, 
1947 v Divadle V + W. Přednášel na loutkář- 
ské fakultě DÁMU. 1971 odešel do důchodu. 
V souvislosti se svým povoláním podnikl řadu 
cest do mnoha evropských zemí a pracoval 
v četných organizacích (1932—47 byl jednate-
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lem Pedagogické jednoty Komenského, od 
1929 byl spolupracovníkem UNIMA, od 1954 
mezinárodní organizace divadel pro mládež 
ASSITEJ). Spolupracoval i s filmem (1932 
s Nezvalem a Vančurou na filmu Na sluneční 
straně) a příležitostně i s televizí.

Nejdůležitější součástí D. literárního díla 
jsou odborné práce, v nichž zobecňoval své 
poznatky z estetickovýchovné práce s dětmi, 
a to především v Dismanově rozhlasovém dět
ském souboru. Pro rozhlas vytvořil D. velký 
počet her, literárních a vlastivědných pořadů 
i reportáží; na osobních zážitcích a zkušenos
tech, zvláště z okupace a květnové revoluce, 
jsou založeny jeho práce věnované dějinám 
rozhlasu. Psal také divadelní hry pro děti, opa
třoval divadelní hry režijními poznámkami 
a rozbory, některé náměty jiných autorů sám 
dramatizoval. Jeho jinotajný román pro do
spělé Paprsek, využívající různých forem od 
deníkového záznamu až po verše, modifikoval 
dobově oblíbený žánr románu v románě para
lelou mezi životním příběhem hlavního hrdiny 
a postavami jím vytvářené divadelní hry.

PŘÍSPĚVKY in: sb. Cestou k barikádám (1955); 
Českosl. divadlo (od 1925); Českosl. loutkář (od 
1929); Čin (od 1937); sb. Děti dětem (1960); Divadlo 
(od 1949); sb. Dny radosti (1959); Hlas revoluce (od 
1945); Komenský (od 1929); Lit. noviny (od 1941); 
Mladá scéna; sb. Našim dětem (1959); Rozhlasová 
práce (od 1945); sb. Velká pionýrská estráda (1958); 
sb. Vějíř (1958); Zlatý máj (od 1961). I KNIŽNÉ. 
Beletrie: Paprsek (R 1946); Tři medvíďata Rýša, Mí
ša, Máša (D pro ml., 1951, prem. 1950). — Ostatní 
práce: Sborové recitace (1932, s A. Kuršem); ÚSUM 
(Ústřední studovna umění pro mládež) (1946); Čs. 
rozhlas v boji (1946); Sborové recitace dětí, mládeže 
a dospělých (1949, s A. Kuršem); Využití divadla 
v školní práci (1954, s A. Stromšíkovou a O. Zuka- 
lem); Má vaše dítě umělecký talent? (1963); Dětský 
přednes a dramatický projev (1968, s V. Kubálkem); 
Cestou k odpovědnosti (1969); Hovoří Praha (1975) 
aj. I SCÉNICKY. Hry pro ml.: Trojlístek (1945); 
Haló, tady Hurvínek (1955). I

LITERATURA: J. Ošmera: ref. Sborové recitace, 
Čin 1932/33; ■ ref. Paprsek: Brk (F. Buriánek), Ze- 
měd. noviny 14.9.1946; J. H. (Hrabák), List Sdružení 
moravských spisovatelů 1947/48 ■;■ ref. Tři medví
ďata Rýša, Míša, Máša: J. Kopecký, LidN 28.3.1950; 
J. Halík, Čs. loutkář 1960 ■; H. Solarová: Vychova
tel mládeže, Svět práce 1953, č. 46;... reportérem je 
M. Disman, nositel Řádu práce, Rozhlasová práce 
1963, č. 1; J. Kolář: Šedesátníku M. D., Rozhlasová 
práce 1964, č. 4; ryt. (J. Heyduk): Dismanova sedm- 

desátka, Lid. demokracie 26. 4. 1974; J. Sokol: Vý
razný člověk a umělec, Čs. loutkář 1974, č. 4.

ab

Bohumír Distl

* 8. 8. 1883 Anin u Rešice, Banát (Rumunsko) 
† 21. 3. 1953 Praha

Básník, prozaik, dramatik, autor hudebních skladeb.

Od útlého dětství žil v Kladně, kde chodil do 
obecné školy. V Praze absolvoval nižší gym
názium a německou obchodní akademii. Po 
maturitě studoval a pracoval rok v Paříži 
a 2 roky v Londýně. Po pobytu v zahraničí byl 
1906—41 zaměstnán jako úředník Živnosten
ské banky v Praze. Zabýval se odborně ša
chem (zejména v Nár. listech od 1899); složil 
několik hudebních skladeb (Romance, Letní 
noc, Pochod smolařů, Pochod praktikantů aj.). 
Synovec dramatika Jaroslava D.

B. D. se pokoušel o všechny literární žánry 
i o hudební skladby a písňovou tvorbu. Za 
součást svého díla považoval i šachové partie, 
které zařadil do knihy shrnující jeho fejetony, 
referáty a verše (v jazyce českém, německém 
a anglickém). Začínal jako autor nenáročných 
komedií z měšťanského prostředí, které byly 
uvedeny také v pražských divadlech; jejich 
charakter je určen tradičními záměnami osob, 
nedorozuměním, anekdotickými zápletkami. 
Náročnější téma zvolil v historické aktovce 
z doby Napoleonovy Bubeník a v souboru ro
mantizujících povídek s milostnou tematikou 
z rozmanitého evropského prostředí Duha 
lásky; i zde je však patrná malá schopnost 
osobitého uměleckého ztvárnění. Pozdní D. 
poezie, ovlivněná parnasismem, stála pro svůj 
epigonský ráz zcela mimo vývoj české lyriky.

PŘÍSPĚVKY in: Bankovní věstník; Hospodářské 
zprávy; Lidové listy; Nár. listy; Nár. politika; Politik 
(1905); Prager Tagblatt; Samostatnost (1914); Union 
(1914); Zlatá Praha (1918); — The Musical Standard 
(1905—14, dopisovatel). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kno
flík (D 1909); Boj o kostru (D 1911); Rozmarné črty
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české a německé. Verše české a německé. Hudební 
črty anglické, české a německé. Šachové hry (1914); 
Duha lásky (PP 1916); Bubeník (D 1918); Krystaly 
duše (BB 1942, necenz. vyd. 1945). — Ostatní práce: 
Distlova finanční a dopravní soustava průběžných 
konosamentů (1943). I SCÉNICKY. Hra: Lidičky 
(1916). I

LITERATURA: ■ ref. Knoflík: K. Kamínek, Lu
mír 1908/09, s. 495; J. Thon, Přehled 1909/10 ■; Kaz. 
(F. S. Procházka): ref. Duha lásky, Zvon 1917/18.

zt

Jaroslav Distl

* 21. 11. 1870 Kladno
† 11. 3. 1899 Kladno

Dramatik, autor veseloher.

Studoval lékařství v Praze a působil aktivně 
ve studentském hnutí. Zúčastnil se založení 
Kladenských listů (1895), které později vychá
zely pod názvem Havlíček. Zemřel předčasně 
na tuberkulózu. Strýc spisovatele Bohumíra D.

D. vydal dvě hry, v nichž se projevil jeho 
dramatický smysl v komicky působivém rozví
jení zápletky. Obě — humoristicko-satirická 
aktovka ze studentského prostředí (Na bytě) i 
pokus o satirické zachycení českých pražských 
podnikatelských kruhů (Modrá krev) — byly 
uvedeny ve Švandově divadle na Smíchově.

ŠIFRA: -1-. ■ PŘÍSPĚVKY in: Kladenské listy 
(1895). ■ KNIŽNĚ. Beletrie:^ bytě (D 1898); Mod
rá krev (D 1899). ■

LITERATURA: an.: nekrolog, Světozor 1899, s. 
240.

zt

Helena Dittrichová viz Helena Bochořá- 
ková

Divadelní listy

1899-1904

Časopis pro divadelní kritiku a beletrii.

Podtitul: Čtrnáctideník pro dramatické umění a lite
raturu. — Redaktor: O. Faster. — Vydávatel: 1899— 
1902 (roč. 1-3) O. Faster; 1902-04 (roč. 4-5) M. 
Knap, Praha. — Periodicita: 1899—1904 (roč. 1—5) 
vždy 20 čísel, z toho 1899—1901 (roč. 1—2) od pro
since do listopadu, 1901/02 (roč. 3) od prosince do 
prosince, 1902—04 (roč. 4—5) od listopadu do října. 
Od roč. 2 s obrazovým materiálem. — Příloha: 
1901—04 (roč. 3—5) České ochotnictvo.

Divadelní a literární časopis, kolísající mezi 
popularizačním a kritickým zaměřením; přiná
šel referáty o pražských i mimopražských pro
fesionálních a ochotnických divadlech, zájez
dových společnostech, zprávy z Ústřední jed
noty českého herectva aj. Publikoval portréty 
H. Benoniové, A. Jiráska, H. Kvapilové, J. Sei
ferta, F. F. Šamberka, J. Šmahy, J. Zeyera a ji
ných českých dramatiků a herců z pera O. Fa- 
stra, J. Jeřábka, J. Lukavského, A. Weniga. Be
letristické příspěvky měly kolísavou úroveň. 
DL přinášely dramatické práce (E. Destinnová, 
O. J. Havránek, J. Leda, K. V. Prokop, J. Skruž- 
ný, Z. Tlamich, O. Wilde) a povídky a romány 
(O. Faster, O. Fastrová, K. Kamínek, A. Wenig, 
K. Želenský; H. Bahr, A. P. Čechov, A. Daudet, 
bratři Goncourtové).

zt

Divadlo

1903-1914

Časopis pro divadelní kritiku, dramatickou tvorbu 
a teorii divadla.

Podtitul: Rozhledy po světě divadelním. — Redaktor 
a vydavatel: B. Kavka, Praha. — Periodicita: 1903 
(roč. 1) od května do září 8 čísel; 1903-14 (roč. 
2 — 12) čtrnáctideník, od října do září 22 čísel, přitom 
1913/14 (roč. 12) od října do dubna 12 čísel.
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Časopis byl orgánem Ústřední matice divadel
ního ochotnictva českoslovanského (mimo 
roč. 12, který toto označení nemá). 1908/09 
(roč. 7, č. 1 — 13) se stal ještě orgánem Jednoty 
hudebních umělců při hudebním odboru Umě
lecké besedy. D. přestalo vycházet po smrti 
vydavatele.

D. publikovalo články o jednotlivých slož
kách divadelního projevu (divadelní text, he
rectví, repertoár, scéna, režie, divadelní archi
tektura aj.), rozebíralo sociální otázky českého 
divadelnictví, otiskovalo kritické stati o diva
delních hrách a inscenacích, články z historie 
divadla, životopisy a vzpomínky herců a infor
movalo o problematice českého ochotnictva. 
Systematicky byl sledován repertoár českých 
a moravských profesionálních i amatérských 
divadel (zejména K. H. Hilarem, H. Laškem, C. 
Kredbou). Od roč. 7 (1908/09) se přispěvatel- 
ský okruh rozšířil a D. se proměnilo v kritic
kou revui, která přinášela i překlady z prací ci
zích teoretiků a kritiků a věnovala se i hudební 
tvorbě. Z velkého množství článků a studií na 
sebe především upozorňují Dějiny českého 
ochotnického divadla V. Š. Táborského, stati J. 
Kampera o F. V. Jeřábkovi a J. K. Tylovi, stu
die K. Želenského o herectví a režisérství, prá
ce K. H. Hilara, v nichž poprvé formuloval 
svůj režisérský program (o H. Ibsenovi, diva
delní estetice, lyrismu a senzibilitě hercově, M. 
Reinhardtovi aj.), pojednání A. Pácala o oper
ní literatuře, J. Reichmanna o R. Wagnerovi, E. 
G. Craigovi, P. Claudelovi aj. Z českých autorů 
v D. dále publikovali J. Borotínský, J. Bor, M. 
Čtrnáctý, V. Dvořák, J. Hanuš, E. Holý, V. 
Hůbner, K. Kamínek, J. Krecar, J. Ladecký, J. 
Lukavský, J. Šebek, F. A. Šubrt, Č. Zíbrt. Otis
kování textů cizích divadelních teoretiků 
a dramatiků svědčí o snaze redakce (zejména 
v posledních ročnících) postihnout ve světo
vém kontextu moderní tendence vedoucí k po
jetí nového divadelního umění (práce H. Bah- 
ra, J. Baba, O. Bie, P. Claudela, A. Gida, E. G. 
Craiga, P. Gaultiera, A. Kerra, O. Kirchnera, 
Th. Lessinga, M. Maeterlincka aj.). Jen výji
mečně přinášelo D. ukázky z dramat (překlady 
O. Fischera z díla H. von Hofmannsthala, H. 
von Kleista). — Časopis otiskoval podobizny 
herců, fotografie divadelních budov a scén a ji
né obrazové přílohy.

Bohumír Jan Dlabač
* 17. 7. 1758 Cerheniceu Kouřimi
† 4. 2. 1820 Praha

Historik a strahovský knihovník, autor slovníku čes
kých výtvarných a hudebních umělců, dějepisec no- 
vinářství a literatury, básník Thámova kruhu a pře
kladatel.

Psal se i J. B. D., Dlabáč, Dlabacž, Gotfrýd Jan 
D. Syn řezníka Václava D. a Rozálie, roz. Peři
nové. S rodiči se přestěhoval 1760 do Čes. 
Brodu, tam a od 1769 v Dobřichově chodil do 
školy. 1771 se stal vokalistou v břevnovském 
benediktinském klášteře a studoval na domá
cím řádovém učilišti, 1773 vokalistou na Stra
hově a studoval na malostranském, později na 
staroměstském gymnáziu (učitelé F. E. Schön- 
feld a I. Cornova); krátce byl za studií u domi- 
nikánů. Před ukončením tzv. filozofie (učitelé 
P. Chládek a S. Vydra) vstoupil 1778 do řádu 
premonstrátů na Strahově (řádové jméno Go- 
defridus — Bohumír), novicmistr T. Columba- 
ni byl také jeho učitelem češtiny (počátky bá
snické tvorby D.). 1782 složil D. řeholní sliby 
a začal studovat teologii (kolej v Norbertinu, 
generální seminář), na kněze byl vysvěcen 3. 9. 
1785. Od 1786 pracoval v Strahovské knihov
ně a od 1801 do konce života byl jejím prvním 
bibliotekářem (zásluhy mj. o bohemikální fon
dy); mimoto byl 1788—1807 ředitelem stra
hovského kůru a 1805—10 klášterním archivá
řem a letopiscem, 1807 byl jmenován arcibis
kupským notářem, 1809 dočasným cenzorem. 
Jako sběratel knih, uměleckých a historických 
památek hodně cestoval po území Rakouska. 
Od 1796 byl členem KČSN, 1813—18 jejím di
rektorem. Přátelské a korespondenční styky: I. 
Cornova, J. Dobrovský, V. F. Durych, F. Kno- 
bloch, M. V. Kramerius, J. F. Opitz, F. M. Pelcl, 
F. F. Procházka, J. Rulík, K. R. Ungar, F. J. Va- 
vák; K. G. Anton (Görlitz), J. P. Cerroni 
(Brno), M. Denis a J. V. Zlobický (Vídeň), J. Ri- 
bay (Slovensko). — Pohřben byl na klášterním 
hřbitově v Úhonicích u Unhoště.

D. patří do první generace autorů ohrožující 
se české poezie (účast na Thámově almana
chu), psal hlavně příležitostné a oslavné básně 
(„ódy“), mimoto epigramy, anakreontskou, idy
lickou a náboženskou poezii, jeho dílem jsou 
i texty několika zobecnělých písní církevních 
(Před Tebou se klaníme; Již jsem dost praco-
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val); pokus D. z počátku 80. let o velký du
chovní epos ve stylu Klopstockově zůstal tor
zem. Své básnické výtvory shrnul D. do ruko
pisné sbírky Zpěvy a písně. Jeho rýmovaný, ča- 
soměrně psaný Zpěv ke cti nejsvětějšího otce 
Pia Šestýho, na slavný jeho příchod do Víd
ně... (1782) byl spolu s rýmovanou sylabickou 
skladbou V. Stacha podnětem k prvním úva
hám J. Dobrovského o české prozódii (Lit. 
Magazín 1786). Z ironizujícího výroku Dob
rovského v této recenzi (jenž byl narážkou na 
D. autostylizaci jakožto buditele české poezie), 
že zřejmě teprve neobvyklá politická událost, 
tj. cesta papeže za císařem, probudila spící 
českou poezii, se postupně vytvořilo neopráv
něné, avšak dodnes tradované tvrzení, že Zpěv 
ke cti... je první básní novočeské poezie. D. 
psal ojediněle i latinské příležitostné básně, 
překládal z rakouské a německé poezie (M. 
Denis, Ch. F. Gellert, E. Ch. Kleist), z latiny 
přeložil sociálně utopický spis F. Bacona No
vá Atlantis (s tit. Vypsání nového světa, 1798). 
Dvěma překlady divadelních her se podílel na 
repertoáru pražského českého divadla v 80. le
tech; jeho pozdější rukopisné překlady dramat 
(S. Gessner, F. W. Gotter), mezi nimiž jsou 
i hry pro děti (Ch. F. Weiss), se jevištně asi ne
provozovaly. — Od počátku 90. let se D. sou
stavně věnoval historickému studiu. Vedle dě
jin premonstrátského řádu a Strahovského 
kláštera byla jeho hlavní doménou česká kul
turní historie a D. svými převážně faktografic
kými a faktologickými pracemi mnohdy pou
kazoval na tematiku, jíž se české dějepisectví 
dosud nezabývalo. Týká se to zvláště jeho 
průkopnické Zprávy o novinách, psaných 
a vydaných česky (1803, něm.; mimoto dvě 
další odlišná rukopisná zpracování), která shr
nuje látku od 1515 po autorovu současnost. 
Studium žurnalistiky, do té doby považované 
za součást státovědy, pojímá tu D. prvně jako 
zvláštní obor literární historie. Stať vycházela 
i v autorově českém doplněném zpracování 
v Prvotinách Vídeňských novin 1814 (Spis 
o počátku, uvedení, vydávání a změnách čes
kých vlastenských novin, nedokončeno) jako 
jedna z prvních odborných studií česky psa
ných; do češtiny chtěl D. také převést první 
knižní verzi Dobrovského Dějin české řeči 
a literatury (zlomek rukopisu z 1792). Příspěv
kem k dějinám humanistického písemnictví 
v Čechách jsou D. životopisy básníků J. Cam- 
pana Vodňanského a J. Chorinna. Výsledkem 

čtvrtstoleté práce D. je jeho nejvýznamnější 
dílo, Všeobecný historický slovník umělců pro 
Čechy a zčásti i pro Moravu a Slezsko (1815, 
něm.). Pro biografie a soupisy tvorby hudební
ků a výtvarných umělců tu D. bohatě shromáž
dil materiál z minulosti a přinesl i jedinečné 
nové údaje, které získal přímým dotazováním 
žijících umělců a pamětníků; tato metoda bez
prostředních informací byla v české osvícen
ské historiografii neobvyklá. — Pro Vlasten- 
skohospodářskou společnost překládal D. 
drobné vzdělávací spisy a na výzvu gubernia, 
hlavně za napoleonských válek, letáky, propa
gační a agitační tisky, nařízení apod. V svých 
sbírkách a opisech dochoval mnoho unikát
ních materiálů i k dějinám české literatury.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Philolog, Phýlobog, Phy- 
lobogus; B. J. D., G. J. D. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Abhandlungen der Königl. böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften, 1798 s tit. Neuere Abhandlungen ... 
(1798—1819); Archiv fůr Geschichte und Statistik 
(Dresden, 1792); alm. Básně v řeči vázané (1785, red. 
V. Thám); Dobrozvěst (1819); Hlasatel český 
(1806 — 08); K. Khun: Krátký obsah křesťanské do
konalosti (1797, tam Písně ke mši); Kramériusovy 
cis. král, vlastenské noviny a Císařské královské 
vlastenské noviny (od 1793); Lausitzische Monat- 
schrift (Zhořelec, 1793—96); Materialien zur alten 
und neuen Statistik von Böhmen (1788—94); Prvoti
ny pěkných umění (1813—18); — posmrtně: 
Abhandlungen der Königl. böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften (1822); Čechoslav (od 1820); Dobro- 
slav (1821—22); alm. Milozor (1824); Přítel mládeže 
(1831—32); Večerní vyražení (1832); Věrný raditel 
rodičů, dítek... (1824). ■ KNIŽNĚ. Poezie: Zpěv ke 
cti nejsvětějšího otce Pia Šestýho, na slavný jeho 
příchod do Vídně k císaři římskýmu Josefu Druhý- 
mu (1782, pseud. Phýlobog); Zpěv Vlastěmila na 
obyvatele milevské... (1782); Na důkaz vděčnosti 
a lásky... pánu Gerlákovi Františkovi Paus, kanov
níku premonstratenskému... (1782); Na důkaz 
vděčnosti a lásky... panu Františkovi Knoblochovi, 
knězi církevnímu v Staré Boleslavi... (1782); Na dů
kaz vděčnosti a lásky... pánu Josefovi Vrabci, krá
lovského města Brodu Českého měštěnínu... 
(1782); Na den jména... pána Heřmana Kotterov- 
skýho, kanovníka řádu premonstrátského ... oběto
váno (1783); Ke cti svých přátel milých Karla Hynka 
Tháma a Václava Tháma (1784); Zpěv při korunová
ní Leopolda Druhého, krále českého (1791); Vítání 
vlastenské učeného a nám milého krajana pana Jo
sefa Dobrovského z cesty švejdské, ruské a pol
ské... (b. d., 1793); Padesátiletý věrně a bedlivě ko
naný rychtářský ouřad Václava Raitolara ve vsi Ne- 
bušicích... (1793); Píseň při slavném dosazení na fa
ru plaskou... pána Františka Stöhra, od mládeže
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školní... zpívaná (1801); Památka šťastného naro
zení znamenitého přítele... Františka Xaver. Tvrdé
ho... (1810); Srdečné vítání nejosvícenějšího krále 
českého Františka Prvního a Marie Ludoviky... 
(1810); Díku vzdání... profesorovi Františkovi Svo
bodovi od jeho školáků... (1811); Padesátiletý věr
ně a bedlivě konaný hospodářský ouřad pana Anto
nína Josefa Jošta... na panství milevském (1816). — 
Historické spisy: Berichtigung einiger historischen 
Daten fůr Böhmen (Zhořelec 1792, rozšiř, vyd. s tit. 
Miszellen fůr Böhmen, Zhořelec 1792); Leben des 
frommen Prager Erzbischofs Johann Lohelius, ehe- 
maligen Strahöver Abtes (1794); KurzgefaBte Nach- 
richt von der noch unbekannten Buchdruckerei zu 
Altenberg in Böhmen (1797 → Neuere Abhandlun- 
gen der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissen- 
schaften 1798); Abhandlung von den Schicksalen 
der Kůnste in Böhmen (1797 → Neuere Anhandlun- 
gen der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissen- 
schaften 1798); Nachricht von den in böhmischer 
Sprache verfaBten und herausgegebenen Zeitungen 
(1803 → Abhandlungen der Königl. böhm. Gesell
schaft der Wissenschaften 1804); Historische Dar- 
stellung des Ursprungs und der Schicksale des könig- 
lichen Stiftes Strahov (3 sv., 1805, 1806, 1807); In- 
scriptiones monumentorum in regia ecclesia ordinis 
Praemonstratensis Pragae in monte Sión hodie su- 
perstitum... (1808); Allgemeines historisches Kůnst- 
ler lexikon fůr Böhmen und zum Teil auch fur Máh- 
ren und Schlesien (3 sv., 1815); Nachricht von einem 
bisher noch unbekannten böhmischen Neuen Testa
mente (1816 → Abhandlungen der Königl. böhm. 
Gesellschaft der Wissenschaften 1818); Chronologi- 
cum necrologium abbatum et canonicorum Prae- 
monstratensium Sioneorum... (1817); Nachricht 
von dem Prámostratenser Frauenstifte zu Kaunic in 
Böhmen (1817 → Abhandlungen der Königl. böhm. 
Gesellschaft der Wissenschaften 1818); Krátké vy
psání Českého království pro pouze českou školní 
mládež (1818); Biographie des um die Wissenschaf
ten sehr verdienten Böhmen, M. Johann Campanus 
von Wodnian... (1819 → Abhandlungen der Köni
gl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1820); — 
posmrtně: Johann Chorinnus... (1821 → Abhan
dlungen der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissen
schaften 1822). — Překlady: F. Bacon: Vypsání no
vého světa (1798); S. Gessner: Vyobrazení potopy 
světa (1801); A. Holý: Čtení o užívání kuřlavého 
a šňupavého tabáku (1802); O. Eichler: Listy české
mu krajanu o nynějších příhodách (5 dílů v 7 sv., 
1814—17); — (hospodářské a politické spisky, pa
tenty, letáky apod.:) Prostředky, jichž hospodářové 
před časem užitečně proti pádu hovězího dobytka, 
jakož i proti neštovicím a motolicím ovčím potřebo
vat! mohou (1797); Jednání o rozplemenění a potře
bě kopřiv (1799); Prohlášení, kteréž za příčinou uve
dení své vlasti do předešlého stavu... sjednocení 
Švejcaři... podali (1799); Naučení o kravčích nešto
vicích, jak by se očkovati mohly (1802, výtisk nezji

štěn); Armádní rozkaz veškerým obranám zemským 
císařství rakouského ohlášený (1809); G. A. Gundel- 
finger: Rozmlouvání rakouských bojovníků v vojen
ském ležení na jaře léta 1809 (1809); Modlitba za 
požehnání války proti nepříteli Rakouské říše 
(1809); Modlitba za zachování císařské Vyvýšenosti 
arciknížete Karla (1809); My František První... 
O vlasteneckém obecném oumyslu a horlivé služeb
nosti... (1809); Odpověď na psaní, které vojákovi 
při cis. král, rakouském vojsku do pole zaslané bylo 
(1809); Ohlášení císaře rakouského a krále českého 
Františka I. obráncům vlastenským učiněné (1809); 
Patent aneb Nařízení... Františka I. o odevzdání 
a zapůjčení jemu zbytečného stříbra a zlata (1809); 
Prohlášení... p. purkrabího pražského p. Josefa 
hraběte z Wallisu obráncům českým učiněné (1809); 
Prohlášení od rakouského arciknížete Jána věrným 
a statečným Tyrolům zaslané (1809); Psaní vojákovi 
při cis. král, rakouském vojsku do pole zaslané 
(1809); Šlechetný hrdino! Hned od toho času... 
(1809); Udatní vlastenští obráncové! Císař Napo
leon, jenž se až posavad za nepřemožitelného dr
žel... (1809); Vejtah z Psaní z Vídně dne 1. září 1809 
(1809); Veliká nábožnost spojených mocnářů (1814); 
— posmrtně: J. Dobrovský: Historie českého jazyka 
a literatury (fragment), in Spisy a projevy J. Dobrov
ského, sv. 7 (1936, vyd. B. Jedlička). — Ostatní práce: 
Padesátiletá památka za příčinou věrně a bedlivě od 
Václava Raitolara ve vsi Nebušicích konaného rych
tářského ouřadu... (1793); Monumentům ad supe- 
ros elato viro... Adolpho Jos. Schramek... (Vídeň 
1804); Udatnost slavného českého národu podle 
vlastenské historie horlivým obráncům českým... 
představená (1809); Rozmlouvání o nynější vojně 
mezi farářem a sedlákem českým (1809); Vypsání 
utrpení sv. otce Piusa VIL (1814, konfiskováno, výt. 
nezjišt.). ■ SCÉNICKY. Překlady jednoaktovek: J. 
Pelzel: Inkle a Jariko (asi 1786—87); Edrin a Emma 
(asi 1786-87). ■ KORESPONDENCE: F. Menčík: 
Pis’ma k Georgiju Rybaju i Petru Čerroni ot različ- 
nych lic (P. Cerronimu z 1791 — 1819 a J. Ribayovi 
z 1793—95), Istočniki dlja istorii slavjanskoj filologii 
III/l, Petrograd 1919; L. Zubr: Tři Dlabačovy dopisy 
Jiřímu Ribayovi (z 1794 —95), LF 1920; J. Macůrek: 
České a uherské dějepisectví v počátcích českého 
a maďarského národního obrození (J. Ribayovi 
z 1795), sb. Josef Dobrovský 1753-1953 (1953); L. 
Urbánková, M. Wurmová: J. B. D. ve světle kore
spondence s J. P. Cerronim (z 1792—1819), sb. Rod
né zemi (Brno 1958); M. Krbec: Dopisy J. B. Dlabače 
K. G. Antonovi (z 1791 — 1811), sb. Strahovská 
knihovna 1972. ■

BIBLIOGRAFIE: J. V. Šimák: B. J. D. (soupis 13 
přeložených drobných tisků), ČČM 1920; Knihopis 
č. 1915-1941. ■ LITERATURA: J. Miškovský: J. B. 
D. (1900). ■ M. Millauer: nekrolog, Abhandlungen 
der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 
1822; A. Rybička: Pomůcky k listáři biografickému 3
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(verše B. J. D. z 1814 v albu J. Doležálka), Světozor 
1870; V. Zelený: Václav Stach, „starý veršovec“ (o D. 
ódě na cestu Pia VI. do Vídně), Osvěta 1873; F. Bač- 
kovský: O prvých dvou českých básních novově
kých, Lit. listy 1884; A. Hnilička: Počátky dějepisec- 
tví novověkého českého umění hudebního, ČČM 
1912; C. A. Straka: Buditel národa B. J. D. jako 
knihovník, Knihy a knihovny 1920 + K stému výro
čí úmrtí buditele národa B. J. D., Lit. příloha NL 8. 2. 
1920 4- První novodobý básník český, Týn 1920/21 
4- Literární styky Prahy s Lužicí (B. J. D.), Českolu- 
žický věstník 1922; Č. Stehlík: O D. převodu Baco- 
novy Nové Atlantidy, ČMF 1923; Z. Lajkep: Příspě
vek k otázce styků českých a moravských buditelů 
období národního obrození (styky D. s J. H. A. Ga- 
llašem), ČMM 1956; Z. Šimeček: J. B. D., zakladatel 
historie českého novinářství, Novinářský sborník 
1958; J. Vanický: Zakladatel české hudební historio
grafie, Hud. rozhledy 1958; O. Polách: K počátkům 
dokumentace (sbírky lit. dokumentů v Strahovské 
knihovně za D.), Glosy ze Strahova 1964, č. 1—2; B. 
Pražáková: B. J. D. ve Strahovské knihovně, sb. 
Strahovská knihovna 1966; J. Kábrt: Josef Antonín 
Riegger a J. B. D., in Základy české obrozenské bi
bliografie (1967); I. Honí: Několik poznámek k vlas
tivědnému spisu Dlabačovu, sb. Strahovská knihov
na 1967; F. Baťha: Vzpomínáme J. B. Dlabače, Glosy 
ze Strahova 1970, č. 12; V. Břehová: Strahovští 
knihovníci a jejich příspěvky k dějinám knihtisku, 
sb. Strahovská knihovna 1972 4- Bibliotekáři Stra
hovské knihovny, sb. Strahovská knihovna 1973; A. 
Rollová: O mapě k D. Krátkému vypsání Českého 
království z r. 1818, sb. Strahovská knihovna 1974; J. 
Hejnic: Schwambergerův Lexicon eruditorum, Josef 
Dobrovský, Adam V. Urban a B. J. D., sb. Strahov
ská knihovna 1975.

jh, mo

Jan Dlabač

* 18. 4. 1897 Police nad Metují
† 5. 9. 1977 Brno

Novinář a překladatel z francouzštiny.

Syn berního úředníka. Pocházel z rodu s boha
tou kulturní tradicí, datující se od doby osví
cenství (Bohumír Jan D., knihovník ve Stra
hovském klášteře, MUDr. Jan D., přítel B. 
Němcové); jeho bratrancem byl básník S. 

Bouška. Vystudoval 1. českou reálku v Praze 
(1909—15) a po maturitě vstoupil na Vysokou 
školu technickou, obor kulturní inženýrství; 
1919 však odjel do Paříže studovat na Haute 
Ecole des Sciences politiques et journalisti- 
ques. 1921 se vrátil do Čech a nastoupil místo 
vojenské služby jako policejní kapitán v Už- 
horodu. 1923—24 byl redaktorem Moravsko
slezského deníku v Mor. Ostravě, později 
v Praze senátním zpravodajem tohoto listu. 
1925, již jako redaktor Českého slova, pokra
čoval v přerušených studiích v Paříži. Po ná
vratu (1927) řídil Pondělník Českého slova, 
krátce nato byl jmenován zástupcem Českého 
slova a vedoucím jeho Nedělní přílohy. 1930— 
34 byl šéfredaktorem deníku Pozor v Olomou
ci, 1934—36 šéfredaktorem Moravského slova 
v Brně, 1936—39 redaktorem pro zahraniční 
politiku v Lidových novinách v Brně a vedou
cím jejich nedělní kulturní přílohy. V září 1939 
byl jako předseda brněnské odbočky Syndiká
tu čs. novinářů zatčen a vězněn v Dachau 
a v Buchenwaldu. Po propuštění pracoval 
1940—45 v obchodním vedení Lidových no
vin. 1945 byl jmenován předsedou Svazu novi
nářů v Brně a pověřen vedením Tiskových 
podniků Rovnosti, po 1948 byl ředitelem Rov
nosti. 1950 odešel ze zdravotních důvodů do 
důchodu.

D. literární činnost byla námětově a žánro
vě určována potřebami novin, ve kterých pra
coval. Tak vzniklo množství jeho fejetonů s li
terárním, historickým a uměleckohistorickým 
obsahem, proto se v původních pracích (např. 
o výzvědné a politické činnosti Intelligence 
Service za první světové války) i ve svém pře
kládání orientoval na čtenářsky atraktivní té
mata. Napsal též řadu odborných filatelistic
kých článků, otiskovaných zejména ve Francii.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Č. A. Bald, Jan Dač, Jan 
Dbač, Jan Polický; -aba, -ač, -č, dč, Dč, Jač, Jč. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Apollon; Čes. slovo; Jas; Lid. novi
ny; Mor. slovo; Nár. politika; Pozor; Pramen; Svět 
v obrazech; Topičův sborník; Večer. ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie. Intelligence Service. Tajemství britské špio
náže (b. d., 1930, s K. Komersem); Výlet do Řecka (P 
1933). — Překlady: E. A. Poe: Ďábel ve zvonici 
(1919); M. Dekobra: Madona spacích vozů (1926) 4- 
Gondola rozkoše a snů (1926) -I- Duše v zajetí 
(1928); R. Dorgelěs: Nutno odejít... (1928); M. La- 
rrouy: Sirény a tritoni (1929) 4- Revolucionář 
(1933); L. Ch. Royer: Černá milenka (1929) 4- Serail 
(1932, t. r. i s tit. Lásky na ostrově Port-Cros); P.
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Daye: Step v plamenech (1932) + Bílí v Africe 
(1937); A. Londres: Muž, který uprchl z galejí (1932); 
J. H. Rosný: Oči, za nimiž šla Paříž (1933); L. Hearn: 
Rudá svatba (1934); A. Mercier: Zlato Jižního kříže 
(1934); P. Mille: Tři z Konga (1934); M. Scheyer: 
Gongora-Saudade (1934); F. Pisani: Láska v Ameri
ce, v zemi amazonek (1934); S. Chantal: Trpělivost 
— bůh nespí (1946); C. Seigne: Daleká cesta (1947, 
pseud. Jan Polický).

dh 

zenskron: Zkouška před svatbou (1873). — Ostatní 
práce: Sbírka krátkých řečí duchovních na všecky 
neděle a svátky roku církevního (4 sv., 1878—79). ■ 
SCÉNICKY. Překlad a adaptace: J. R. Benedix: 
Chudý amanuensis aneb Starý pražský student 
(1849). I

LITERATURA: ■ ref. Chudý amanuensis aneb 
Starý pražský student: -n-, Pražské noviny 23. 10. 
1849; x (P. Chocholoušek), Pražský večerní list 22. 
10. 1849 ■; -y-: Slavné druhotiny, Blahověst 1892; J. 
Č.: nekrolog, Blahověst 1894; F. Grimm: Několik 
dopisů J. K. Tyla (též dopis Dlaskovi s komentářem), 
ČNM 1934, sv. 1.

et

Antonín Ladislav Dlask

* 17, 2. 1818 Kutná Hora
† 31. 5. 1894 Kouřim

Katolický kněz; dramatik a prozaik.

Vystudoval gymnázium a filozofii v Praze, pak 
vstoupil do arcibiskupského kněžského semi
náře a 1842 byl vysvěcen na kněze. Stýkal se 
přátelsky s J. K. Tylem a patřil mezi vlastenec
ké kulturní pracovníky. Působil jako kaplan na 
Svaté Hoře u Příbrami a v Čelákovicích, od 
1855 jako katecheta a ředitel hlavní reálné 
školy v Kolíně. Od 1867 byl děkanem v Kouři
mi. Získal četné církevní hodnosti, byl kanov
níkem staroboleslavským a tajným papež
ským komořím.

D. literární činnost souvisela s jeho kultur- 
něvýchovnými snahami. Pro české divadlo 
adaptoval několik cizích her a pokoušel se ta
ké o vlastní dramatické práce (Frajtr Kalina). 
V povídkách pro mládež přizpůsoboval dob
rodružné příběhy propagaci mravních křes
ťanských zásad (Mravné povídky). Psal také 
místopisné stati a tento zájem uplatnil i v po
pisu cesty, kterou podnikl do severních Čech, 
Drážďan a Lužice (Prázdniny).

PSEUDONYMY: A. Bilovský, Hradišťský, Ladislav 
z- Hory (v lit. pracích). I PŘÍSPĚVKY in: Beseda 
(od 1863, Prázdniny); Lumír (od 1853); Škola a život; 
Školník ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Mravné povídky (3 
sv., 1868—69); Frajtr Kalina (D 1869). — Překlady 
a (Adaptace: E. de Girardin: Klobouk (1863); M. A. 
Grandjean: Zrzavé vlasy (1865); J. R. Benedix: Patri
archa Jakub aneb Pražští studenti (1867); H. Her-
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František Dlouhán viz František Bulá- 
nek-Dlouhán

Jan Ignác Dlouhoveský

* 1638 Dlouhá Ves (Chelčice-D. V.) u Vodňan 
† 10. 1. 1701 Praha

Vysoký církevní hodnostář, básník, kazatel, hagio- 
graf.

Psal se též Dlouhoveský de Longa Villa, Dlau- 
howesky von Langendorf, Dlouhoveský 
z Dlouhé Vsi. Pocházel ze staré šlechtické ro
diny, byl synem rytíře Jindřicha D. Studoval 
v jezuitském konviktě u Sv. Bartoloměje 
v Praze na Starém Městě, stal se bakalářem 
teologie a byl vysvěcen na kněze. Soudobé 
prameny ho označují za oblíbeného „u nejvyš- 
ších i nejnižších“. Udělal poměrně rychle cír
kevní kariéru: 1665 se stal děkanem v Němec
kém (Havlíčkově) Brodě, někdy po tomto roce 
se stal kanovníkem staroboleslavským, 1667 
farářem hlavního pražského kostela staro
městského (P. Marie před Týnem), 1668 byl 
zvolen kanovníkem katedrální kapituly svato
vítské v Praze, jejímž proboštem se stal 1674,
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a 1679 se stal světícím biskupem a generálním 
vikářem pražské diecéze. Z části svého jmění 
zřídil dům pro staré kněze v Praze na Slupi.

D. psal a do češtiny překládal díla hagiogra
fická, resp. hagiograficko-legendistická, homi- 
letická, modlitby a básně. Nejcennější z toho 
jsou básně, v nichž se pokusil navázat (dokon
ce i v titulech knih) na Kadlinského Zdorosla- 
víčka; umění tohoto autora však nedosáhl 
(Ager benedictionis. Požehnané pole..., 1670, 
a Zdoroslavíček na poli požehnaném..., 
1670). Soustředil se tu především na nepříliš 
originální opěvování P. Marie, zázračných 
pramenů, poutních míst apod. Podobně zamě
řená je i skladba Staroboleslavská boží matič
ka ... (1673) a Outočiště českého království... 
(1674). Větší básnické nadání osvědčil D. v pří
ležitostných spiscích, např. v smutečním kázá
ní Východ a západ slunce na hoře siónské... 
(1670), v kázání Zrost aneb Prospěch dvanácti
letého v chrámě jeruzalémském učitele Krista 
Ježíše... (1672), ve vítání kutnohorských pout
níků, vydaném pod názvem Duchovní pozdvi
žení. .. Menší literární hodnotu mají D. 
příležitostné modlitby.

KNIŽNĚ. Ager benedictionis. Požehnané pole, na 
kterémžto švitorný podletní jarní ptáček skřivánek 
se přeletuje... (1670); Díl druhý. Zdoroslavíček na 
poli požehnaném... (1670); Díl třetí. Staroboleslav
ská boží matička po švitorném skřivánkovi... nyní 
sama na světlo vychází... (1673); Východ a západ 
slunce na hoře siónské skrze šťastné vystoupení... 
z světa tohoto... pana Vincenta Macaria... (1670); 
Mons adjutorii, Hora pomoci, to jest Obnovení sta
rodávní k čtrnácti svátým pomocníkům... (1671); 
Lékař počestný a pocestný sv. František Xaverian- 
ský (1672); Zrost aneb Prospěch dvanáctiletého 
v chrámě jeruzalémském učitele Krista Ježíše... 
(1672); Svatý Ignacius z Loyoly... (1673); Koruna 
česká, to jest Pěkné a nábožné modlitby... spolu 
i... písně velmi pěkné... (1673); Podivín s Přibysla- 
vou... to jest Všech kosti těl svátých... vypsání... 
(1673); Duchovní pozdvižení pobožného lidu praž
ského na den svátého Václava z příchodu nejslav
nější procesí kutnohorské... (1673); Outočiště čes
kého království přemilosrdná matka a přečistá pan
na Maria... (1674); Věnec nezvadlý z listí bobkové
ho a z kvítí rozmanitého uvitý, to jest Uctění pravé 
nejblahoslavenější Marie... (1675); Duchovní reci- 
pe proti neduhům těla i duše... (1676); Aurora con- 
surgens. Dennice vstupující do řádu sv. otce Domini
ka... slečna Marie... ze Šternberka (1678, výt. ne
zjišt.); O P. Marii Teynické (1678, výt nezjišt.); Du
chovní recipe proti neduhům těla i duše... (1680, 
výt. nezjišt.); Správa o obrazu sv. Ignácia... (1684, 

an.); Hodinky k sv. Kříži (1689); Strom života upro
střed ráje českého království, ukřižovaný Pán.., 
(1690); Historie blahoslavené Panny Marie klatov
ské s písněmi (1690). I EDICE (ukázky): V. Bitnar in 
Zrození barokového básníka (1940, z Požehnaného 
pole, Zdoroslavíčka na poli požehnaném, Starobole- 
slavské boží matičky, Duchovního recipe a Stromu 
života); Z. Kalista in České baroko (1941, ze Zdoro
slavíčka na poli požehnaném, z Východu a západu 
slunce na hoře siónské); Z. Tichá in Růže, kterouž 
smrt zavřela (1970, ze Zdoroslavíčka na poli požeh
naném). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1942 — 1961. I LI
TERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); J. Vašica 
in České literární baroko (1941); Z. Tichá in Česká 
poezie 17. a 18. století (1974); viz též EDICE.

zdt

František Dlouhý

* 27.4. 1852 Praha
† 18. 10. 1912 Brno

Vydavatel a redaktor literárních časopisů z konce 
19. století, literární kritik a přírodovědný spisovatel, 
kulturní historik.

Vystudoval reálku v Poličce a v Praze a poly- 
technický ústav v Praze. Od 1872 učil na nižší 
reálce v Poličce, od 1874 byl učitelem a od 
1892 profesorem na mužském učitelském ústa
vě v Brně, kde přednášel přírodní vědy. Účast
nil se aktivně národního a kulturního života, 
zvláště si získal zásluhy o brněnské školství 
a divadlo; byl jednatelem Vesny (od 1879), li
terárního odboru Čtenářského spolku (od 
1882), Družstva českého národního divadla 
v Brně (od 1881), působil v Matici školské 
v Brně, byl spoluzakladatelem učitelské Jedno
ty Komenského (1906), Osvětového svazu 
(1908) aj. 1906 zastupoval na sjezdu učitelů ra
kouských učitelských ústavů české ústavy 
a prosadil pokrokové návrhy na jejich refor
mu. Byl stoupencem masarykovského realis
mu.

Většina knižních publikací F. D. vyrostla 
z jeho činnosti učitele přírodních věd, jen ně
kolik se zabývalo kulturní historií a otázkami
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školskými. Pro literární život měl význam pře
devším jako organizátor: od 1882 do 1899 vy
dával a redigoval jediný tehdejší literárněkri- 
tický orgán Literární listy a zábavně poučný 
časopis Vesna (1882—97). Nevtiskl jim pevnou 
koncepci, otiskoval příspěvky různé úrovně 
i odlišného názorového zaměření, někdy pří
mo protikladných postojů: v Literárních lis
tech poskytoval místo kritice filologické, kato
lické, realistické a později i představitelům no
vých směrů — symbolismu a dekadence. Svou 
tolerantností umožnil, že se oba časopisy staly 
nástupištěm uměleckých snah generace 90. let 
a dostaly se tak do středu literárních zápasů. 
Ve své vlastní publicistice D. vedle nemnoha 
popularizačních kompilačních portrétů vý
znamných spisovatelů (Máchy, Jablonského, 
Hálka, Světlé, Krásnohorské), opírajících se 
o životopisné momenty (psal je do Koledy 
a Vesny), a vedle úvah o stavu naší vědecké li
teratury otiskoval ponejvíce poučné stati kul- 
turněhistorické, národně uvědomovací a příro
dopisné; zamýšlel se také nad postavením 
a vzděláním žen. V Literárních listech uveřej
nil — zvláště v 80. letech — i řadu informativ
ních a převážně uznalých referátů o beletrii 
a o literatuře pro mládež; nepouštěl se přitom 
do hlubší kritické analýzy, podával jen charak
teristiku díla na základě jeho děje a myšlenko
vé koncepce a stručné hodnocení, v němž si 
všímal i jazykových kvalit díla, popřípadě 
přesnosti překladu. Od 1888 přispíval rovněž 
do České Thálie divadelními referáty o brněn
ské činohře, v nichž ostře kriticky posuzoval 
hlavně úroveň repertoáru. V 90. letech uvolnil 
prostor novým kritickým talentům a sám refe
roval zejména o popularizačních pracích pří
rodovědných, historických, politických, umě- 
novědných, o dílech národopisných, archeolo
gických, pedagogických a cestopisných.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. F. Tichý, F. J. Vrba, Fr. 
Pražský, J. F. Vrba; A. F. T, F. D., Fr. Dl., -ý. I PŘÍ
SPĚVKY in: Čes. Thalia (1888 — 91); Jitřenka (od 
1882); Koleda (1881); Komenský; Lit. listy 
(1882-99); kal. Moravan (1882); Niva (1898, Zaslá
no); Pedag. rozhledy; Posel z Budče; sb. Příspěvky 
k dějinám českého divadla (1895, stať České divadlo 
v Brně); Učitel; Učitelské listy; Vesna (1882—85); 
Zora (1882). ■ KNIŽNĚ. Práce kultuměhistorické 
a pedagogické: O historickém vývoji tance a jeho 
kulturním významě. Český tanec národní (b. d., 
1881); Zápas o české školy v hlavním městě Moravy 
v prvním desítiletí Matice školské v Brně (1888, an.); 

Dvě přednášky o vyšším vzdělání učitelstva (1907, 
s J. Kožíškem, tit. přednášky F. D.: O reformě učitel
ského vzdělání). — Ostatní práce (přírodovědné pří
ručky): Tělověda (Somatologie) (1877); O člověku 
a zvířatech (1889); Léčivé rostliny. Herbář (1900); 
Brouci (b. d., 1900); Živočišstvo (1905) aj. Mimoto 
přírodopisné učebnice pro měšťanské a pedag. ško
ly. ■ REDIGOVAL časopisy: Literární listy (1882, 
od č. 7 - 1899), Vesna (1882, od č. 7 - 1897), Učitel 
(1890—1908), Ósterreichische Zeitschrift fur Lehrer- 
bildung (1909—12, s jinými); knižnici: Moravská bi
bliotéka (1889-98). ■ USPOŘÁDAL: Spisy F. Strá- 
necké (3 sv., 1889 — 93). ■

LITERATURA: ■ ref. O historickém vývoji tance 
a jeho kulturním významě: F. Bartoš, Paedagogium 
1881; F. M. Vrána, Lit. listy 1881 ■; an. (F. Roháček): 
Moravská kritika, Niva 1892; F. X. Šalda: Literární 
kapitoly 2, Lit. listy 1892 → KP 1 (1949); -f- (A. Pro
cházka): Časopisy, Moderní revue 1894/95, sv. 1, s. 
72; ■ nekrology: LidN 18. 10. 1912, odp. vyd.; Mor. 
orlice 18. 10. 1912; PL 20. 10. 1912; Komenský 
1912/13, s. 94 (vše an.); T. Glos, österreichische Zeit
schrift fúr Lehrerbildung 1913; F. Dohnal, Nový ob
zor 1913 ■; V. Forst in Literárněkritické působení 
H. G. Schauera, sb. Z dějin české literární kritiky 
(1965).

PP

Doba

1934-1935

Komunisticky orientovaný kulturněpolitický časo
pis, profilující českou levicovou literaturu zejména 
stanovisky k závažným událostem současného lite
rárního života.

Podtitul: Časopis pro kulturní, sociální a politický ži
vot. — Redaktor: K. Teige. — Vydavatel: J. Fromek, 
Praha; nakladatel: L. Linhart, Praha. — Periodicita: 
1. 2.1934—6.11.1935 (roč. 1) celkem 20 čísel: č. 1—9 
čtrnáctideník, č. 10 po 3 týdnech, od podzimu 1934 
(počínaje č. 11) v dvojčíslech.

D. byla založena v době perzekuce stranické
ho komunistického tisku a měla pomoci v pro
sazování kulturněpolitické protifašistické linie 
KSČ. Podle programového prohlášení chtěla 
být „publicistickým pokusem o soustředění 
a pracovní souručenství pokrokových intelek
tuálních sil dnešku“, „orgánem moderních
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a pokrokových názorů v umění, ve vědě, ve fi
lozofii, sociologii i v politice“, usilovala „zakre
slovali co nejpřesněji a nejvýrazněji tvář doby 
a dnešního světa, podávati rozbor aktuálních 
kulturních a sociálních problémů“ a zazname
návat „nejen knihy a výstavy, divadla a kina, 
nýbrž všecky významné události kulturní a po
litické aktuality“ Redakce se snažila vytvořit 
z D. „ohnisko, v němž se sbíhají zprávy o me
zinárodní, kulturní i politické činnosti, která 
chce spolupracovat na díle společenského po
kroku a která je připravena k obraně proti 
kulturní reakci — proti fašismu“

Ačkoliv časopis věnoval značnou pozornost 
událostem současné domácí i evropské politi
ky, nalézal — přes svůj nevelký rozsah — po
měrně dost místa i k zaujímání zásadního sta
noviska k důležitým událostem literárního ži
vota. Teige spolu s V. Nezvalem vystoupil na 
jaře 1934 na obranu odkazu J. Wolkra, a to ne
jen proti šifrovanému článku melantrišských 
Listů pro umění a kritiku, ale i proti některým 
obhájcům Wolkrova odkazu. Zvláštní číslo 
věnovala D. 1. všesvazovému sjezdu sovět
ských spisovatelů v Moskvě (č. 11 —12 s člán
ky V. Nezvala, F. C. Weiskopfa, L. Novomes- 
kého, V. Bořina a E. F. Buriana, který psal 
o Moskevském divadelním festivalu). I při re
daktorově surrealistické orientaci nalézala D. 
porozumění pro rodící se socialistický realis
mus (tiskla o něm např. stať Lunačarského). 
V recenzní rubrice vystupovala D. ostře proti 
umění sociálně sentimentální noty, sledovala 
vývoj Osvobozeného i Burianova divadla, 
zdůrazňovala češství pokrokových levicových 
spisovatelů atd. Redakci se podařilo soustředit 
kruh významných přispěvatelů; byli mezi nimi 
E. F. Burian, P. Eluard, J. Fučík, J. Haken, J. 
Honzl, J. Kroha, L. Linhart, V. Nezval, L. No- 
vomeský, M. Pujmanová, I. Sekanina, O. Sti- 
bor, B. Smeral, F. C. Weiskopf aj. Zejména sta
noviskem v boji o Wolkra a nadšeným obra
zem moskevského spisovatelského sjezdu 
podpořila D. významně levicové tendence 
v české literatuře v mezidobí, kdy už nevychá
zela Levá fronta a ještě nezačal vycházet 
čtvrtletník U.

mb

František Josef Dobicer
* 5. 10. 1811 Louny
† 12. 6. 1898 Mory (Kněžice-M.) u Žatce

Vydavatel a adaptátor starší české literatury, pro
zaik, autor drobných historických příspěvků.

Psal se též Dobitzer. V Lounech chodil do 
městské školy, v Žatci od 1824 do gymnázia, 
v Praze studoval filozofii a práva, 1834 vstou
pil do semináře v Litoměřicích, na kněze byl 
vysvěcen 3. 8. 1838. Stal se kaplanem v Šum
perku na Chomutovsku, 1839 se rozstonal, byl 
přeložen do Sutomi na Lovosicku, 1843 se stal 
kaplanem v Cítolibech, od června do října 
1845 zastával farní administraci ve Vinařících, 
potom do ledna 1846 v Cítolibech. Farářem 
byl v Kounově u Rakovníka, od 1865 v Mo
rech. Všude působil jako horlivý národní budi
tel, propagátor slovanství.

Časopisecky vydával texty starší české lite
ratury (např. Život svátých Crhy a Strachoty), 
otiskoval drobné příspěvky k biografii huma
nistických spisovatelů, podle středověkých li
terárních pramenů zpracoval několik legend, 
knižně vydal překlad povídky pro mládež. 
Publikoval pojednání z církevní historie, pa- 
trologie a především z hagiografie.

PSEUDONYM, ŠIFRY: J. F. Lounský (godle rodiš
tě); Dbcr, Dber, F. J. D., J. D., J. Dr. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Blahověst (od 1861); ČČM (1845 a 1847); Čas. 
pro katol. duchovenstvo (od 1840); Čech (od 1885); 
Květy (od 1837); Pastýř duchovní (od 1881). ■ 
KNIŽNĚ. Překlad: an.: Kamzikostřelci aneb Císař 
Maxmilián na stráni Martinské (1843, přeprac. vyd. 
1865). — Ostatní práce: Legendy aneb obrazy živo
tů, skutků a utrpení sv. Jakuba, sv. Havla a sv. Kli- 
menta. Ze staročeských, německých a francouz
ských pramenů (1845). I KORESPONDENCE: K. 
A. Vinařického Korespondence a spisy pamětní 
4 (K. A. Vinařickému z 1860-63; 1925, ed. J. Šafrá
nek). ■

LITERATURA: ■ nekrology (an.): Vlast’ 1898, s. 
1094; Čas. pro katol. duchovenstvo 1898, s. 386 ■.
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Gelasius Dobner

* 30. 5. 1719 Praha
† 24. 5. 1790 Praha

Osvícenský historik, kritický vydavatel Hájkovy 
kroniky, badatel o dějinách a kultuře raného české
ho středověku; jeho dílem, kladoucím důraz na ob
jektivní platnost a prokazatelnost historických faktů 
a odmítajícím předsudky a autoritu tradice, datuje se 
počátek novodobého Českého dějepisectví.

Křestním jménem Job Felix; sedmé z 9 dětí 
dobře situované německé měšťanské rodiny 
malostranského truhláře Josefa D.; matka Ma
rie Anna, roz. Scháfflerová. Studoval 1729—35 
na jezuitském gymnáziu v Praze, rok na piaris
tickém v Kosmonosích, tam se naučil česky. 
1736 vstoupil do piaristického řádu (řádové 
jméno Gelasius a Sancta Catharina) a po novi
ciátu v Lipníku na Moravě a v Staré Vodě 
u Libavé vystudoval v rakouském Hornu tzv. 
filozofii a teologii (1739—45). Ve Vídni studo
val práva a učil tam na řádovém gymnáziu, od 
1748 učil v Mikulově, od 1749 v Kroměříži, od 
1750 ve Slaném. Od 1752 působil jako prefekt 
pražského piaristického gymnázia v Celetné 
ulici, jehož založení vymohl přes odpor privi
legovaných jezuitů. Po 1757 byl několik let vy
chovatelem knížete G. Mansfelda, 1764—78 
byl rektorem novoměstské piaristické koleje 
v Panské ulici; měl předtím i potom vysoké 
funkce v řádu. V 70. letech byl jako evropsky 
proslulý historik považován za přední osob
nost pražské kultury, byl členem soukromé 
učené společnosti od počátku její existence 
(přátelské styky s I. A. Bornem) i potomní 
Král. čes. společnosti nauk. Radikální církevní 
reformismus josefínský v 80. letech mu byl cizí, 
ve sporu o Jana Nepomuckého, který se svými 
důsledky týkal autority církve, chtěl odborný
mi argumenty přispět k záchraně jeho světec- 
tví. Od konce 1787 byl vážně nemocen.

Dějepisecké práci se D. věnoval od 1. polo
viny 50. let shromažďováním rozsáhlého ma
teriálu k slovníkovému dílu o osobnostech, 
reáliích a topografii české kulturní historie 
(Glossarium historico-topographicum, nedo
končeno a nevydáno). Z podnětu svého pří
znivce, patriotického biskupa A. V. Vokouna, 
obrátil pozornost na kritiku pramenů nej star
ších českých dějin (nepublikovaná studie 
z 1754—55 popírající pravost Kristiánovy le

gendy). Své věcné i metodologické znalosti 
a schopnost analytické kritiky plně uplatnil, 
když byl provinciálem řádu pověřen vydat la
tinský překlad Hájkovy Kroniky české, poří
zený Viktorinem a S. Cruce (V. Hajek a Liboc- 
zan Annales Bohemorum..6 sv., vydání je 
dovedeno do 1198, v rukopise zůstal sv. 7 sa
hající do 1264). V obšírném komentáři k edici 
konfrontoval D. veškeré Hájkovy údaje a tvr
zení s výpověďmi jiných pramenů a dokumen
tů, včetně listinných. Tímto způsobem proká
zal nevěrohodnost kroniky, dotud všeobecně 
uznávané za spolehlivý zdroj informací o čes
kých dějinách, a otevřel cestu české historio
grafii k vědeckému zkoumání minulosti. Ná
zor D., obsažený v úvodním svazku (Prodro- 
mus, quo Hayecii proemium de origine gentis 
Bohemicae pertractatur), že praotec Čech je 
historickou fikcí a že staří Slované neměli 
vládců, spravujíce se v podstatě demokraticky, 
narušil na citlivém místě soustavu středově
kých a dosud aktuálních představ o původu, 
uspořádání a řízení národní společnosti, a to 
bylo hlavní příčinou, že D. kritika Hájka vyvo
lala urputné polemiky, které trvaly zhruba do 
poloviny 70. let a rozšířily se (vztažením pro
blému i na polského praotce Lecha) také na 
oblast nejstarších dějin Polska. Svým názoro
vým odpůrcům (Athanasius a S. Josepho, V. 
Dlouhoveský, K. Kříž, F. Pubička aj.), většinou 
z řad jezuitů, odpovídal D. v samostatných 
publikacích (ve spisu Epištola apologetica ad- 
versus Luciferům ..1767, jsou mj. vyjádřeny 
Dobnerovy metodické zásady a jeho pojetí 
historické práce) a v předmluvách jednotli
vých svazků Análů i pozdějších Monument. 
Spor o Hájka byl prvním vskutku vědeckým 
sporem u nás, jímž se prosazovalo netradiční, 
novodobé myšlení, a osobnost D. přímo sym
bolizovala v 70. letech v pražské osvícenské 
společnosti (tzv. „dobneriáni“ kolem časopisu * 
Prager Gelehrte Nachrichten) moderní histo
rickou kritičnost a nekompromisní zásady vě
decké pravdivosti. Také pozdější historikové 
(F. Palacký, J. Goll, Z. Nejedlý) považovali D. 
dílo za počátek novodobého českého dějepi
sectví proto, že spočívá na přesvědčení o ob
jektivní poznatelnosti historie; přitom pravdi
vost historického poznání spatřoval D. ve fak
tech, jejich časovém sledu a souvislostech, ne
kladl si otázku smyslu dějinného vývoje, jeho 
hnacích sil apod. — Téměř současně s komen
tářem k Hájkovi vydával D. edici latinských
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pramenů k českým dějinám, do té doby neuve- 
řejněných, tj. kronik a letopisů, dokumentů cír
kevních, právních, politických, diplomatických 
aj. (Monumenta historica Bohemiae nusquam 
antehac edita..., 1764—85). Je to u nás první 
realizovaný pokus o soustavné vydávání histo
rických pramenů k českým dějinám a zname
ná tu (spolu s dílem a záměry M. Ziegelbauera 
a J. B. Pitra) počátek pomocných věd historic
kých. Vydání připravovaného diplomatáře ani 
později zamýšleného regestáře se neuskuteč
nilo. V monografických studiích o počátcích 
křesťanství v českých zemích se D. zabýval 
i záležitostmi týkajícími se literatury (staroslo
věnská kultura, stáří české bible).

PSEUDONYM: Gelasius a Sancta Catharina. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Abhandlungen einer Privatgesell- 
schaft in Böhmen (1775—84); Abhandlungen der 
Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 
(1785—88); G. Pray: Annales regum Hungariae (díl 
2, 1763—70). ■ KNIŽNĚ. Historické studie a pole
miky: Epištola apologetica adversus Luciferům 
urentem, non lucentem... (1767); Historiophili exa- 
men criticum disquisitionis nuper a R. P. Athanasio 
a S. Josepho... in lucem editae... (1769); Historio
phili examen criticum alternum... (1770); Kritische 
Untersuchung, wenn das Land Máhren ein Mark- 
graftum geworden... sei (Olomouc 1781, ed. J. V. 
Monse); Vindiciae sigillo confessionis divi Joannis 
Nepomuceni Protomartyris poenitentiae assertae 
(1784, též volný německý překlad). — Mimoto něko
lik příležitostných latinských kázání. I KORE
SPONDENCE: J. Fiedler: Correspondenz des G. D. 
mit dem Hofrate von Rosenthal (z 1761—67), Sla- 
wische Bibliothek, Vídeň 1858; J. Hanuš: Počátky 
kritického dějezpytu v Čechách (výňatky z neuve- 
řejněných dopisů G. D.), ČČH 1909; J. Schlenz: Brie- 
fe Dobners an den Leitmeritzer Bischof Emanuel 
Ernst Reichsgrafen von Waldstein (z 1760—79), 
Mitteilungen des Vereins fůr Geschichte der Deut- 
schen in Böhmen 1911; J. Macůrek: České a uherské 
dějepisectví v počátcích českého a maďarského ná
rodního obrození (v příl. dopisy G. Prayovi od G. D. 
z 1763-64), sb. J. Dobrovský 1753-1953 (1953). I 
VYDAL: Venceslai Hajek a Liboczan Annales Bo- 
hemorum e bohemica editione latine redditi et notis 
illustrati a P. Victorino a S. Cruce..., nunc plurimis 
animadversionibus historico-chronologico-criti- 
cis... aucti... (6 sv., 1761 —82); Monumenta histori
ca Bohemiae nusquam antehac edita... (6 sv., 
1764-85). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Dobrovský: G. D., in Literár
ní a prozodická bohemika (1974); Knihopis č. 
1962-1966. ■ LITERATURA: M. Kudělka: Spor G. 
D. o Hájkovu kroniku (1964). ■ J. Dobrovský: G. D. 
(nekrolog psaný s použitím autobiografie G. D.), 

Neuere Abhandlungen der Königlichen böhmischen 
Gesellschaft der Wissenschaften 1795 → Literární 
a prozodická bohemika (1974); F. Palacký in Wůrdi- 
gung der alten böhmischen Geschichtsschreiber 
(1830); W. Hanisch: G. D.’s Leben und gelehrtes 
Wirken, Programm des k. k. Neustádter Gymnasi- 
ums zu Prag 1854; F. Palacký in Zur böhmischen 
Geschichtsschreibung (1871); J. Kalousek in Děje 
Královské české společnosti náuk (1885); A. Žák: G. 
D., otec českého dějezpytu, Vlasť 1891; V. J. Dušek: 
Dobnerův původ a příbuzenstvo, ČČH 1897; J. Goll: 
Palackého Wurdigung, Památník na oslavu stých 
narozenin F. Palackého (1898); G. Friedrich: Český 
diplomatář a jeho program, ČČH 1900; J. V. Šimák: 
Pozůstalost Dobnerova (v SÚA v Praze), ČČM 
1901; G. Friedrich: Codex diplomaticus regni Bohe
miae, Zprávy Zemského archívu Království českého 
1906; F. Endel: Der Piarist und Geschichtsschreiber 
G. D. und die Hausannalen der Piaristen zu Horn, 
Monatsblatt des Altertums-Vereins zu Wien 1907;
A. Kraus in Pražské časopisy 1770—1774 a české 
probuzení (1909); J. Hanuš: Počátky kritického dě
jezpytu v Cechách, ČČH 1909 + Autobiografie G. 
D. (vydání textu), ČČH 1917; J. Prokeš in Počátky 
České společnosti nauk do konce 18. stol. (1938); J.
B. Čapek: G. D., in Záření ducha a slova (1948); F. 
Wollman: Předchůdci Dobrovského, Slavia 1953; O. 
Králík: J. Dobrovský a G. D., sb. J. Dobrovský 
1753—1953 (1953); J. Macůrek: České a uherské dě
jepisectví v počátcích českého a maďarského národ
ního obrození, sb. J. Dobrovský 1753—1953 (1953); 
Z. Fiala: J. Dobrovský a počátky historické kritiky 
u nás, ČsČH 1953; Z. Nejedlý in Dějiny českého ná
roda (1953); M. Kudělka: L. J. Šeršník a G. D., SISb 
1954; J. Kristýnek: Latinský protidobnerovský pam
flet příborského veršovce, SISb 1956; O. Králík: Ke 
Grulichovu protidobnerovskému pamfletu, SISb 
1957; M. Kudělka: Glossarium historico-topogra- 
phicum G. Dobnera, ČSPS 1962; j. Beneš: G. D., in 
Ač zemřeli, ještě mluví (1964); Z. Šimeček: K počát
kům české diplomatiky, Sborník Matice mor. 1967; 
J. Hanzal: Kritika Dobnerova díla v německé litera
tuře, AUC Praha, Historia Universitatis Carol. Prag. 
1967; M. Kudělka: G. D., Věstník ČSAV 1969; J. Vá
vra: Petrohradská Akademie věd a česko-ruské sty
ky za raného osvícenství, Slovanský přehled 1974; J. 
Haubelt: Počátky historiografické práce G. D., 
ČsČH 1974; B. Slavík in Od Dobnera k Dobrovské
mu (1975); J. Haubelt: G. D. o nevolnickém povstání 
roku 1775, ČL 1975 4- O dějepisné práci G. D., Spo
lečenské vědy ve škole 1975/76 -r F. Palacký a G. 
D., ČsČH 1976; J. Vávra: Dobner — Lomonosov — 
Schlözer, Slovanský přehled 1978.

jh,mo
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Dobroslav

1820-1823

Beletristický a naučný čtvrtletník.

Podtitul: ... aneb Rozličné spisy poučujícího a mysl 
obveselujícího obsahu v řeči nevázané i vázané (jen
I. sv. 1. ročníku: ... v řeči vázané i nevázané). — Re
daktor: J. L. Ziegler. — Vydavatel: J. Vetterlová 
z Wildenbrunnu, Praha. — Periodicita: čtvrtletník. 
Roč. 1 a 2 (1820 a 1821 po 4 sv.), 3 (1822/†b, 4 sv.), 
celkem 12 sv. j !

D. přináší příspěvky naučné i beletristické se 
snahou zachytit a dokumentovat růst vzmáha
jící se české literatury. Každý svazek má přílo
hu (rytinu nebo notový záznam písně).

Nejrozsáhlejší práce, otiskovaná na pokra
čování, je Cesta do Itálie od M. Z. Poláka. Os
tatní próza jsou většinou mravoučné a vůbec 
výchovně tendenční povídky a rozmlouvání 
(M. S. Patrčka, M. D. Rettigová, I. Schiessler, 
M. J. Sychra). Sychra psal též řadu Průpovědí 
a podobenství. Básnická produkce se soustře
ďuje hlavně na menší útvary. Množství pří
spěvků má M. S. Patrčka, který uveřejnil cy
klus bajek a populární Míchanice, M. Z. Polák 
otiskl na pokračování cyklus drobných písní; 
hojné jsou i epigramy (J. P. Kaun, J. M. Král, J.
J. Marek, F. Vámbera); autory básní jsou dále 
F. Dostal, Ž. Jandová (= J. K. Chmelenský), J. 
V. Kamarýt, J. Marchal, manželé Rettigovi, K. 
S. Šnajdr, F. B. Štěpnička. Do některých svaz
ků jsou zařazeny i menší dramatické práce, 
např. Klicperova tragédie Libušin soud, Sych
rův překlad Kotzebuovy frašky Přestrojení 
a Patrčkovy dramatické pokusy. Poučné člán
ky čerpají hlavně z historie, jsou to zejména 
životopisy významných českých osobností od 
J. L. Zieglera (např. Kornel ze Všehrd, Václav 
Budovec, F. Durych, M. Slavata, F. M. Pelcl; 
pro sv. 12 nebyla cenzurou povolena biografie 
J. A. Komenského) a rakouských vojáků-hrdi- 
nů; na pokračování otiskuje J. B. Dlabač doku
ment o působení Čechů v Indii Pamětní listové 
o vlastencích v Indii. Literárně nej hodnotnější 
je 3. ročník, kde mezi přispěvateli najdeme J. 
Kollára (9 znělek a několik epigramů), J. Jung- 
manna (článek o RK, po jedné básni původní 
a přeložené), A. Marka (několik básní), F. L. 
Čelakovského a V. Nejedlého („rozmlouvání“ 
o pověrách). — J. L. Ziegler přestal D. vydávat 
pro potíže s tiskárnou a zejména s cenzurou 

a věnoval se nově vzniklému časopisu Přítel 
mládeže. Příspěvky původně shromážděné pro 
D. se pak uplatnily v alm. Milozor a Milina.

LITERATURA: K. Sabina: Příspěvky k historii čes
kého časopisectví (1. Dobroslav, 2. Milozor), Lit. lis
ty 1865 → Články literárně dějepisné 2 (1916); A. 
Rybička: J. L. Ziegler, ČČM 1869 → Přední křisitelé 
národa českého 1 (1883); J. Jakubec: České časopisy 
4, sb. Literatura česká 19. století 1 (2. vyd., 1911).

ks

Josef Dobrovský

* 17.8.1753 Ďarmoty (Balassagyarmat, Ma
ďarsko)
† 6. 1. 1829 Brno

Filolog (bohemista, slavista, orientalista), politický, 
kulturní, literární a církevní historik, textolog, editor, 
publicista, kritik, teolog. Vrcholný zjev českého 
osvícenského racionalismu a kriticismu, zakladatel 
slavistiky a propagátor slovanské sounáležitosti. Zá
ležitosti domácí kultury, sledované v široké věcné 
rozloze, činil předmětem vědeckého poznávání na 
světové metodické úrovni, vědě dával úkol přispívat 
k blahu člověka a být společenskotvorným činite
lem. Jeho jazykovědné dílo směřující k upevnění spi
sovné normy češtiny (mluvnice, slovník), prozodické 
studie, výklad dějin českého písemnictví a kritické 
sledování nové české beletrie i vědy měly prvořadý 
význam pro formující se obrozenskou literaturu.

Otec, dragounský strážmistr Jakub D., pochá
zel ze Solnice u Rychnova n. Kn. ( * 1701) 
a původně se jmenoval Doubravský (tak se 
někdy také podepisoval J. D.). Matka Magda
léna, roz. Wannerová, byla asi o 30 let mladší 
než Jakub D.; krátce po jeho smrti (1764) se 
podruhé provdala (zemřela 1797). Brzy po na
rození J. D. vystoupil otec z vojska a usadil se 
v Horšovském Týnu, kde D. vyrůstal v němec
kém prostředí a škole. Česky se naučil za gym- 
nazijních studií v Německém (Havlíčkově) 
Brodě (od 1763) a v Klatovech (1767—69). Za 
filozofických studií v Praze (1769 —71), která 
ukončil s vynikajícím prospěchem, uváděli jej 
jeho učitelé, matematik J. Stepling a estetik K.
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J. Seibt, do styku s osvícenskými myšlenkami 
a s intencemi soudobé evropské vědy. Rok stu
doval teologii v Praze, 1772 vstoupil do brněn
ského jezuitského semináře (odtud přátelství 
s A. Helfertem) a po zrušení řádu (1773) po
kračoval v studiích teologie v Praze; ukončil 
je 1776, ale až koncem 1786 se dal vysvětit 
Byl 1776—87 domácím učitelem matematiky 
a filozofie čtyř synů F. A. Nostice, nejvyššího 
purkrabího v Čechách. Pobyt v předním praž
ském středisku osvícených šlechticů a učenců 
(přímo u Nosticů působili také F. M. Pelcl a J. 
Schaller) přispěl k formování jeho osobnosti. 
Za studií se zabýval biblistikou a orientální fi
lologií, zvi. hebrejštinou (první studie Pražské 
zlomky hebrejských rukopisů, rkp. 1777, něm.), 
zájem o domácí památky a problematiku 
obrátil jeho zřetel k slovanským a českým 
překladům bible (jeho slavistická studia pod
něcoval i V. F. Durych) a pole vědeckých obo
rů, jež pěstoval, rozšířilo se pak na bohemisti- 
ku, na slovanskou filologii a starožitnosti i na 
české církevní, literární, kulturní a politické 
dějiny. Snaha o co nej zevrubnější látkové zna
losti a o šíři obzorů (zabýval se také přírodní
mi vědami) měla u něho doplňující protiváhu 
ve funkčním určení jeho tvorby: vycházejíc 
z postupně prohlubovaného uvědomování do
mácího kulturního stavu, směřovala k jeho po
třebám a k rozvoji českého duchovního živo
ta. Textově kritickou studií Pražský zlomek 
Evangelia sv. Marka (1778, lat.) prokázal, že 
domnělý a za posvátný držený evangelistův 
autograf je až pozdějším opisem. V této knižní 
prvotině D. se už projevily určující vlastnosti 
jeho myšlení a metody: vyhraněný racionalis
mus, přesvědčený o rozumových možnostech 
plného poznání pravdy, a kritičnost jako hlav
ní nástroj poznávacího procesu. Ta se pojila se 
schopností přísné logické dedukce i s návaz
ným uplatňováním věcně podložených důkazů 
z rozličných vědecky oborových přístupů 
a nezastavovala se ani před hodnotami, názo
ry či výklady zaštítěnými vírou, tradicí, oficiál
ní ideologií nebo významnou osobností. Když 
zasáhl, hlavně spisem Co je třeba opravit v Un- 
garově vydání Učených Čech (1779, lat.), do 
sporu dvou editorů Balbínova kulturněhisto- 
rického spisu, zavdal sice podnět k Ungaro- 
vým ostrým posudkům i svého ostatního díla, 
ale dal touto kritikou a osobním postojem 
k Ungarovi také výraz svému přesvědčení, že 
kritika je veřejnou záležitostí, že je jako svo

bodná výměna názorů potřebná jak pro roz
voj odborného poznání a pro zvyšování meto
dické úrovně vědy, tak pro ozdravění obecné
ho myšlenkového ovzduší, vztahujíc se přitom 
k věci, nikoli k osobám s touto věcí spjatým. 
Pro D. neměla pravda hodnotu sama o sobě, 
ale nabývala smyslu teprve svou společenskou 
prospěšností; kritikou se podílel na boji proti 
legendě nepomucké, historickou rozpravou 
vyjádřil nesouhlas s kněžským celibátem, měl 
pravděpodobně účast na vydávání brožurek 
kritizujících kazatelskou konvenci a zatemně- 
lost {Důtky kazatelů, něm.). Veřejnosti, tj. šir
ším kruhům inteligence, byly určeny jeho ně
mecky psané časopisy, které vydával 1779—87 
a zaplňoval téměř výlučně svými příspěvky: 
Česká literatura na rok 1779, Česká a morav
ská literatura na rok 1780 a Literární magazín 
Čech a Moravy (poslední změna titulu souvise
la s tím, že vydávání předchozího časopisu by
lo úředně zastaveno, když D. odmítl omluvit 
se univerzitnímu profesorovi, jehož nevědo
mosti ironicky v časopise komentoval). V ča
sopisech registroval, zčásti i posuzoval novou 
tvorbu v Čechách a Čech se týkající, podával 
informace o vědeckém ruchu a o událostech 
na univerzitě, zveřejňoval zprávy o uložení 
bohemikálních knižních a rukopisných pamá
tek, konkrétními otázkami vyzýval k shromaž
ďování věcných údajů a pramenů historických, 
jazykových nebo literárních a z pozice josefín
ského osvícence (svoboda myšlení a svědomí, 
volnost vědeckého přesvědčení a úsudku, od
por proti pověrčivosti a pobožnůstkářství) 
glosoval veřejné, kulturní a náboženské dění. 
1783 se marně ucházel o profesuru orientál
ních jazyků a starozákonní hermeneutiky na 
univerzitě v Praze (spis O starém židovském 
písmu, 1783, lat.), nabídnuté místo ve Lvově 
nepřijal; neúspěšná byla také jeho žádost z té
hož roku o místo kustoda ve vídeňské Dvorní 
knihovně. 1786 byl ustanoven jedním z cenzo
rů pro náboženskou literaturu, v červenci 1787 
byl jmenován vicerektorem a od srpna 1789 
rektorem generálního semináře v Hradisku 
u Olomouce. Zdejším úkolům určené, rukopi
sně dochované Přednášky o praktické stránce 
v křesťanském náboženství (něm.) jsou jedi
ným teoretickým teologickým dílem D.; otáz
kami víry a náboženství se zabýval po celý ži
vot (korespondence), jeho ideálem bylo vnitř
ně prožité, životní praxi sloužící křesťanství, 
zbavené církevní dogmatičnosti a ortodoxní
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nesnášenlivosti. Po smrti Josefa II., jehož ná
boženské politice měly generální semináře 
sloužit, byly tyto instituce zrušeny, D. byl pen
zionován a koncem 1790 se vrátil do Prahy. 
Do 1803 a potom znovu od 1822 do konce ži
vota žil (už jenom jako host) opět u Nosticů; 
1798 zakoupil pro něho Bedřich Nostic v sou
sedství paláce tzv. Šénfeldskou zahradu s do
mem na Kampě. Ačkoli již byl světově uzná
vaným odborníkem, nebylo mu svěřeno žádné 
tomu odpovídající nebo uprázdněné místo 
(např. 1792 a 1801 pražská univerzitní profesu
ra české řeči a literatury, 1807 řízení Univer
zitní knihovny v Praze), bezúspěšně se také 
ucházel o nějaký kněžský úřad (ještě 1808 
o staroboleslavské proboštství). Konal, hlavně 
v 19. stol., soukromé bohemistické a slavistic
ké přednášky a jeho školením prošli téměř 
všichni pozdější čeští odborníci (nejoblíbenější 
žáci V. Hanka a F. Palacký). Od poč. 80. let se 
podílel na činnosti Soukromé společnosti nauk 
(publikace v jejích německých sbornících Po
jednání), spoluzakládal Českou společnost 
nauk (1784, od 1790 Královská čes. spol. n.), 
1791—95 byl jejím sekretářem a 1807 — 11 
a 1823—25 direktorem. Na jejím veřejném za
sedání 25. 9. 1791 za přítomnosti Leopolda II. 
přednesl přednášku O oddanosti a náklonnos
ti slovanských národů arcidomu rakouskému, 
která vyznívá jako oslava Slovanstva. Knižní 
vydání (1791, něm.) a český překlad (od K. I. 
Tháma v Krameriusových novinách 1792) ob
sahují i závěr řeči (o důležitosti češtiny a o po
žadovaném rovném právu obou zemských ja
zyků), který nesměl být před císařem předne
sen. Podpora KČSN umožnila výzkumnou 
cestu D. od května 1792 do února 1793 do 
Švédská (Stockholm, Uppsala, Lund) a Ruska 
(Petrohrad, Moskva). Zčásti ji podnikl s J. 
Šternberkem, cestou tam pobyl také v němec
kých městech (Jena, Erfurt, Gotha, Göttingen) 
a v Kodani, cestou zpět krátce ve Varšavě 
a v Krakově. Účelem cesty byl především 
průzkum staročeských a staroslověnských pa
mátek, a výklad o těchto nálezech je hlavním 
obsahem Literárních zpráv o cestě do Švédská 
a Ruska (1796, něm.). Přídavkem díla je Srov
nání ruské a české řeči (něm.); na srovnávání 
ruštiny s češtinou je také založena německy 
psaná učebnice ruštiny (1799), určená praktic
kému dorozumívání s Rusy za napoleonských 
válek. 1794 cestoval D. s B. Nosticem po již
ním Německu, v Tyrolích a Itálii. Hodně cesto

val také předtím i potom (Stuttgart, Mnichov, 
Drážďany, Lužice, tehdejší Uhry, několik po
bytů ve Vídni), poznal celé Čechy a Moravu, 
a to jak ze studijních důvodů, tak i ze záliby 
v cestování (např. 1791 Krkonoše); po 1880 
byl téměř každoročně na léčení v lázních (nej
více Karlovy Vary, Teplice, Mariánské Lázně 
— tam 1823 setkání s J. W. Goethem), často 
pobýval na různých venkovských sídlech 
svých šlechtických přátel (např. na Černínském 
panství v Chudenicích, na nostickém v Měši- 
cích, na šternberském v Zásmukách). 1795 se 
u něho poprvé projevila duševní choroba, jejíž 
příznaky se po celý život v nepravidelných in
tervalech vracely (nejitenzívněji 1801 —02, po
byt v nemocnici u milosrdných, lékař J. T. 
Held). První shrnující práce bohemikální z 90. 
let, na nichž D. pracoval již v Hradisku (Ději
ny české řeči a literatury, 1792, něm.; Česká 
prozódie, 1795, něm., v mluvnici češtiny od F. 
M. Pelcla), souvisely mj. s přípravou na zá
kladní syntetická díla jazykovědné bohemisti- 
ky, mluvnici a slovník. Po teoreticky průprav
ných pracích k těmto dílům, týkajících se hlav
ně kmenosloví, tvoření slov, časování a sklo
ňování a řešených na širší základně slavistické 
(O původu a tvoření slovanské a zvláště české 
řeči, 1791, něm., v česko-německo-latinském 
slovníku od F. J. Tomsy; Tvořivost slovanské
ho jazyka předvedená na tvoření substantiv 
a adjektiv v češtině, 1799, něm.; Slovo slovan
ské, zvláště české, 1799, lat.; Návrh českých de
klinací, 1803, něm.), vydal 1. díl Německo-čes- 
kého slovníku 1802 (něm., 2. díl dokončili A. J. 
Puchmajer a V. Hanka, 1821) a Podrobnou 
mluvnici jazyka českého 1809 (něm., 2. pře- 
prac. vyd. 1819). Souběžně s dokončováním 
těchto prací vystupuje od počátku 19. stol, u D. 
do popředí zájem o slavistická studia. Jeho ně
mecky psané časopisy Slavín (1806) a Slovan
ka (1814—15) věnují pozornost všem slovan
ským národům a také pojem slavistiky je tu 
chápán široce, s historií, literární vědou a jazy
kovědou uplatňují se zde i články národopisné 
(zvykosloví, příslovnictví) a národně povaho- 
pisné a zprávy o současném Slovanstvu. Kro
mě vlastních příspěvků otiskl tu D. výňatky 
z cizích prací a výroky neslovanských autorů, 
Slovanům příznivé; ty podporovaly zaměření 
časopisu, který měl nejen sloužit rozvoji sla
vistiky a šíření znalostí o Slovanech, ale i pro
bouzet vědomí slovanské sounáležitosti. V os
tatních slavikách D., která byla podložena ta-
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ké jeho znalostí většiny slovanských jazyků 
a která se zpočátku vedle slovanské biblistiky 
zabývala i některými otázkami z nejstarších 
dějin Slovanů (O způsobu pohřbívání u sta
rých Slovanů vůbec a Čechů zvláště, 1786, 
něm.; O nejstarších sídlech Slovanů v Evropě, 
1788, něm. v knize o nejstarších dějinách Mo
ravy od J. V. Monseho; O prvním datu slovan
ských dějin, 1791, něm.), nabývají převahy 
problémy jazykovědné a staroslověnská kul
tura. V Návrhu všeobecného etymologika slo
vanských řečí (1813, něm.) uplatnil D. bázi 
srovnávacího slovanského jazykozpytu a uká
zal na možnosti takto orientovaného studia 
slovního fondu. Monumentální Základy jazy
ka staroslověnského (1822, lat.), první vědecky 
koncipované dílo o mluvnickém systému sta- 
roslověnštiny, představují vrchol slavistických 
prací D. Přes dílčí omyly, způsobené nedo
stupností některých pramenů a nové literatury, 
staly se nadlouho východiskem veškerého dal
šího bádání; V. Hanka pořídil 1852 jejich ree
dici, dvakrát byly přeloženy do ruštiny, z toho 
v jednom překladu vyšly do 1852 v 9 vyd. I po 
vydání Základů se D. zabýval dějinami staro
slověnské kultury {Cyril a Metoděj, slovanští 
apoštolově, 1823, něm.; Moravská legenda 
o Cyrilovi a Metodějovi, 1826, něm., edice a vý
klad) a v polemikách se zahraničními oponen
ty obhajoval své názory. Jeho studium českých 
dějin, započaté v 80. letech, podstatně věnova
né husitství {Dějiny českých pikartů a adami- 
tů, 1788, něm.; Příspěvky k dějinám kalichu 
v Čechách, 1817, něm.) a postihující i kulturní 
historii {O zavedení a rozšíření knihtisku v Če
chách, 1782, něm.), vyústilo do cyklu pojedná
ní, která systematicky prověřují historickou 
výpověď nej starších legend o českých světcích 
(Ludmila, Václav, Prokop). Úkol těchto studií 
je programově vyjádřen jejich souhrnným ná
zvem Kritické pokusy očistit starší české ději
ny od pozdějších výmyslů (1803—19, něm.). 
Svou kritickou metodu, ověřenou dlouholetou 
praxí a opřenou o obrovské věcné znalosti, 
uplatnil zde D. na legendový materiál jako na 
kterýkoli jiný historický pramen, tím zbavil le
gendy posvátné výlučnosti a nedotknutelnosti 
a ukázal na jejich základní hagiografickou 
funkci. Obdobným způsobem se pokusil osvět
lit také cyrilometodějskou otázku v uvedených 
studiích o legendistickém podání životopisů 
Cyrila a Metoděje. Po celou dobu své vědecké 
činnosti byl D. v osobním nebo písemném sty

ku s předními odborníky svých oborů (byli to 
např. z Rusů P. Köppen, N. P. Rumjancev, A. 
S. Šiškov, A. Ch. Vostokov, ze Slovinců B. Ko
pií ar, z Lužických Srbů K. G. Anton, z Němců 
a Rakušanů J. Ch. Adelung, J. W. Goethe, J. 
Grimm, J. Hormayr, J. D. Michaelies, A. L. 
Schlözer a mnoho jiných) a část jeho vědecké
ho díla je uložena v jeho dopisech; převážně 
odborný ráz má např. korespondence s J. S. 
Bandtkem, V. F. Durychem, V. Hankou, B. Ko- 
pitarem, J. Ribayem, J. V. Zlobickým. Sedmde
sátiletý D., jehož světové uznání dostoupilo 
počátkem 20. let vrcholu, věnoval se opět vě
decky organizačním úkolům (v KČSN, účast 
na zakládání Českého muzea, od 1822 člen je
ho správního výboru, německé a české pří
spěvky do muzejních časopisů) a látkově roz
šiřoval ještě oblast své tvorby (např. 1825 ces
ta do Lužice v souvislosti s prací na mluvnici 
lužické srbštiny; rukopis zničen). S pražskou 
vlasteneckou společností žil poslední léta 
v napjatém vztahu, vyvolaném především od
mítavým postojem D. k padělanému Rukopisu 
zelenohorskému a znevažováním osobnosti D. 
ze strany jungmannovců. Koncem 1828 odce
stoval D. do Vídně studovat rukopisy, na zpá
teční cestě v Brně onemocněl zápalem plic. 
Byl pohřben na starobrněnském hřbitově sv. 
Václava (nyní Ústřední hřbitov).

K české literatuře, za niž považoval pouze 
díla psaná českým jazykem (nikoli latinská ne
bo německá v Čechách vzniklá), přistupoval 
D. jako historik, kritik a teoretik. Jeho němec
ky psané Dějiny české řeči a literatury (1792) 
jsou první prací tohoto tématu, která je vybu
dována na chronologickém zpracování a svůj 
předmět sleduje od nejstarších dob do součas
nosti (v druhé verzi z 1818 s tit. Dějiny české 
řeči a starší literatury jenom do 1526). Jako 
nositel vývojového dění je tu sledován jazyk 
(v první časopisecké verzi z 1791 má dílo tit. 
Dějiny české řeči) a kritériem pro hodnocení 
vyspělosti literatury je stav jazyka, jeho spole
čenské uplatnění a schopnost plnit nejnároč
nější funkce, dobou mu ukládané. Rozvoj jazy
ka a literatury je tedy nazírán jako objektivní 
proces, podmíněný celkovým historickým dě
ním, a rovněž periodizace literárních dějin je 
tu provedena na podkladě českého kulturního 
a politického vývoje. Za vrcholné údobí, za 
„krásný neb zlatý věk české řeči“, označil D. li
teraturu rudolfínské doby; dobu po Bílé hoře 
až po svou současnost charakterizoval jako
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údobí „úpadku české řeči“. Průpravou k Ději
nám — včetně jejich soupisu a popisu literár
ních památek rukopisných i tištěných — byla 
více než desítiletá heuristická práce, monogra
fické studie a drobnější články, jejichž řada 
pokračovala i později (též v českých časopi
sech z 2. a 3. desítiletí 19. stol.). Dějinami reali
zoval D. svůj požadavek, aby bylo historické 
studium prostředkem k uvědomění současné
ho stavu i příčin, které k němu vedly, a aby by
lo poznaného literárního dědictví využito pro 
zvýšení úrovně soudobé literatury. K tomuto 
cíli směřovala i jeho recenzní činnost v jeho 
časopisech z 80. let 18. století. D. se tu zabýval 
veškerou novou českou produkcí v literatuře 
krásné i věcné a kritickými analýzami přede
vším sledoval, jak je jazyk těchto prací sdělný 
vzhledem k obsahu i vzhledem k jazykově re
cepčním možnostem adresátů a zda odpovídá 
vlastnostem českého mluvnického systému. 
Odmítal projevy dobového purismu a slovní
ho novotaření (J. V. Pohl, M. Šimek) nejen ja
ko jazykově neorganické, ale i z toho důvodu, 
že dále porušovaly stabilitu spisovné češtiny 
a byly v rozporu s jejím prvotním úkolem 
obecné srozumitelnosti. Jako chtěl ustálit spi
sovný úzus v podstatě na základně veleslavín- 
ské češtiny (tj. nejvyššího dosaženého vývojo
vého stavu), doporučoval také, aby se potřeb
né obohacování slovního fondu dělo přede
vším novým uplatněním slov vyšlých z užívání. 
Obracel pozornost také na vyjadřovací bohat
ství lidového jazyka (frazeologismy); k tomu 
poukazovala i jeho Českých přísloví sbírka 
(1804, s A. Pišelym), která mimoto vytvořila 
pro novodobou českou paremiologii důležitou 
spojnici s přerušenou sběratelskou tradicí 
předbělohorskou. Vítal, že jsou reedicemi 
(např. F. F. Procházky) vracena do oběhu díla 
starší literatury, která „ukázáním lepších vzo
rů“ brání „úplnému úpadku české řeči“; sám 
vydával drobnější česká díla časopisecky 
(např. Třinácte šprochův vajovských v Prvoti
nách pěkných umění 1814 nebo historickou pí
seň Král Přemysl Otokar a Záviš v ČCM 
1828), více se jako editor věnoval latinským 
památkám české provenience (např. edice le
gend o sv. Václavovi a o sv. Ludmile, s F. M. 
Pelclem vydal 2 sv. sbírky Scriptores rerum 
Bohemicarum, obsahující Kosmu, jeho pokra
čovatele, Františka Pražského a Beneše Krabi
ci z Weitmile). I když byla jeho péče o českou 

i jazykovou kulturu také projevem jeho národ

ního uvědomění a důsledkem vědecké odpo
vědnosti Čecha za jazyk jakožto národní hod
notu, střízlivě D. soudil, že opětovnému uplat
nění češtiny v celé rozloze kulturního života 
bude i nadále na překážku její podřadné spo
lečenské postavení. Přesto podporoval v 90. 
letech 18. stol, i snahy o náročnější českou 
uměleckou literaturu, neurčenou pouze lido
vým čtenářům. Jako kritik věnoval pozornost 
versifikaci v nové české poezii a zvláště poku
sy Puchmajerova kruhu (pro jehož almanachy 
pak zajišťoval přispěvatele i odběratele) pod
nítily jeho pojednání o české prozódii (1795 
a 1798), jehož smyslem bylo představit prozo- 
dický systém vhodný pro českou poezii, tj. od
povídající přirozeným vlastnostem jazyka. 
Z poznání českého slovního přízvuku odvodil, 
že základním činitelem vnitřního členění met
rické řady je přízvuk, a pro češtinu určil jako 
adekvátní sylabotónickou prozódii. Také toto 
teoretické pojednání, zakladatelská práce no- 
vočeské versologie, je psáno jako dílo kritické 
a určené dobové literární praxi; projevuje se 
to i v tom, že své zásady ilustruje ponejvíce 
příklady z nové tvorby (např. z Thámova al
manachu). Tendence jungmannovců z prvních 
desítiletí 19. stol., které chtěly vytvořit veške
rou národní kulturu na jazykové bázi české, 
mu byly cizí. Jednak nedocenil dějinnou váhu 
nových společenských sil, jež jungmannovská 
ideologie národního hnutí formovala, a jednak 
se mu příčila ideologie, která nad osvícensky 
tolerantní, humanitní ideál všestranného roz
voje člověka jednostranně stavěla jazykově 
pojímaný národ a jejíž propagátoři leckdy 
obětovali jejímu zájmu i objektivní pravdi
vost. Konkrétně vyjádřil D. svůj postoj k těm
to tendencím, zejména když v článku Literární 
podvod (1824, něm.) a v dalších polemických 
statích hájil proti jungmannovcům svůj názor, 
že Rukopis zelenohorský je podvrh, jehož cí
lem je vytvořit obraz českého dávnověku po
dle soudobých vlasteneckých přání a představ, 
a když 1827 v recenzi Šafaříkovy Geschichte 
der slawischen Literatur a Jungmannovy His
torie literatury české poukazoval na rozpor 
mezi ideovou koncepcí těchto děl a stavem vě
deckého poznání. A tak v době, kdy se rozvíje
jící nová národní literatura již opírala o spo
lehlivé jazykové základy vytvořené vědeckým 
dílem D., byl on sám v oficiální vlastenecké 
společnosti označován pro kritický přístup 
k jejímu podnikání a výtvorům za „odrodilce“

564



Dobrovský

nebo za „slavizujícího Němce“. Až na ojedině
lé výjimky (např. F. Palacký) převládla u nás 
tato představa a udržela se do 80.—90. let 19. 
stol.; národní diskvalifikace D. zabraňovala 
pak i tomu, aby český duchovní život zužitko
val všestranné podněty obsažené v jeho díle 
a určené především českému světu. Teprve 
v souvislosti s celkovou revizí tradiční národ
ně hodnotové soustavy na sklonku 19. stol, 
mohla i česká kultura (počínaje T. G. Masary
kem, V. Flajšhansem aj.) zaujmout věcně od
povídající postoj k osobnosti J. D.

ŠIFRY: -br-, D., Dob., Dobr., Hr. N. N„ I. D., J. D., M. 
D. ■ PŘÍSPĚVKY in: (periodika) Abhandlungen 
der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 
Neuere Abhandlungen... (1786—1827); Abhand
lungen einer Privatgesellschaft in Böhmen 
(1782—84); Allgemeine Literatur-Zeitung (Jena, 
1785—99); Annalen der Literatur und Kunst (Vídeň, 
1803—12); Archiv fůr Geschichte, Statistik, Literatur 
und Kunst (J. Hormayr, Vídeň, 1824—28); Böhm. Li
teratur auf das Jahr 1779; Böhm. und máhr. Literatur 
auf das Jahr 1780; ČČM (1827 — 28); Historische Li
teratur auf das Jahr 1783 (J. G. Meusel); Hlasatel 
český (1818); Hyllos (1819); Jahrbiicher der Literatur 
(1824—28); Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 
(1814—18); Der Kranz (1823); Kramériusovy cis. 
král, vlastenské noviny (1792); Lieferungen fůr Böh
men von Böhmen (1793); Literárischer Anzeiger fiir 
Ungern (1799); Literarisches Magazin von Böhmen 
und Máhren (1786 — 87); Materialien zur alten und 
neuen Statistik von Böhmen (1788); Monatschrift 
der Gesellschaft des Vaterlándischen Museums in 
Böhmen (1827—28); Neue orientalische und exege- 
tische Bibliothek (J. D. Michaelis, Göttingen, 1790); 
Neu verbessertes Prager Reál Conversations Intelli- 
genzblatt (1778); Orientalische und exegetische Bi
bliothek (J. D. Michaelis, Göttingen, 1777); Prager 
auserlesene und interessante Nachrichten (1780); 
Prager Zeitung (1815); Prvotiny pěkných umění 
(1814); Slawin (1806); Slovanka (1814 — 15); 
Verhandlungen der Gesellschaft des Vaterlándis
chen Museums (1824—25); Vídeňské noviny (1813); 
Wiener Allgemeine Literatur-Zeitung (1813—16); — 
(knihy) J. Ch. Engel: Geschichte von Serwien und 
Bosnien (Halle 1801); J. W. Monse: Versuch einer 
kurzgefassten politischen Landesgeschichte des 
Markgraftums Máhren 2 (Brno—Olomouc, 1788); J. 
Miiller: Altrussische Geschichte von Nestor (Berlín 
1812); F. M. Pelcl: Geschichte der Böhmen 1 (1782); 
+ Grundsátze der böhnischen Grammatik (1795 
a 1798); A. J. Puchmajer: Lehrgebáude der russis- 
chen Sprache (1820); Rada všelikých zvířat... (1814, 
1815); A. L. Schlözer: Nestor, Russische Annalen... 
5 (1809); F. J. Tomsa: Vollstándiges Wörterbuch der 
böhmisch-deutsch- und lateinischen Sprache (1791); 

Urkunde uber die vollzogene Krönung... Leopold 
des Zweiten... (1806); K. L. Woltmann: Sámtliche 
Werke 2 (Lipsko 1819); — posmrtně: Archa (1937); 
čas. Bratislava (1929); Časopis čs. knihovníků (1923); 
Časopis pro moderní filologii (1931); Časopis Rodo
pisné společnosti československé (1930); ČNM 
(1933); Národopisný věstník českoslovanský (1931); 
Sborník NM v Praze, ř. C (1958); Světozor (1870); 
Vlastivědný věstník moravský (1953); Zvon 
(1931/32). I KNIŽNĚ. Odborné práce filologické 
a historické: Fragmentům Pragense Euangelii s. 
Marci vulgo autographi (1778; 1953, ed. B. Ryba); 
Corrigenda in Bohemia docta Balbini iuxta editio- 
nem P. Raphaelis Ungar (1779); Antwort auf die Re- 
vision der Böhmischen Literatur (1780, an.); Abhan- 
dlung iiber den Ursprung des Namens Tschech 
(Cžech), Tschechen (1782); De antiquis Hebraeorum 
characteribus dissertatio (1783); Rezension und kri- 
tische Anmerkungen iiber... Lobrede auf das Fest 
des heiligen Johann von Nepomuk (1783); De sacer- 
dotum in Bohemia caelibatu narratio historica 
(1787); Geschichte der böhmischen Sprache und Li
teratur (1792, přeprac. vyd. 1818 s tit. Geschichte der 
böhmischen Sprache und áltern Literatur; 1936, ed. 
B. Jedlička; Halle n. Šálou 1955, ed. H. Rosel; česky 
1951 s tit. Dějiny české řeči a literatury, přel. B. Je
dlička); Typus declinationum linguae Bohemicae no
va methodo dispositarum (1793, an.); Literarische 
Nachrichten von einer... Reise nach Schweden und 
Ruöland (1796); Ankůndigung eines deutsch-böh- 
mischen Lexikons (1798, an.); Zweites Zehend zur 
richtigen Beurteilung des Thamischen Deutsch-böh- 
mischen National-Lexikons (1798, an.); Drittes, vier- 
tes und fůnftes Zehend zur richtigen Beurteilung des 
Thamischen Deutsch-böhmischen National-Lexi
kons (1798, an.); Die Bildsamkeit der slawischen 
Sprache (1799); Slovo Slavenicum, in specie Czechi- 
cum (1799, an.); Neues Hilfsmittel, die russische 
Sprache leichter zu verstehen ... Ein zweckmáöiger 
Auszug aus Heyms Russischer Sprachlehre (1799, 
an.); Vorbericht (1800); Deutsch-böhmisches Wör
terbuch (1. d. 1802, 1.-2. d. 1821); Kritische Versu- 
che, die áltere böhmische Geschichte von spátern 
Erdichtungen zu reinigen (1. Bořiwoy’s Taufe, 1803, 
2. Ludmila und Drahomír, 1807, 3. Wenzel und Bole- 
slaw, 1819); Böhmische Biegungen... (1803); Glago- 
litica (1807, an.; 1832, ed. V. Hanka); Ausfuhrliches 
Lehrgebáude der böhmischen Sprache... (1809, 
přeprac. vyd. 1819 s tit. Lehrgebáude der böhmis
chen Sprache, 1940 s tit. Podrobná mluvnice jazyka 
českého, ed. M. Weingart, S. Petíra); Entwurf zu ei- 
nem allgemeinen Etymologikon der slawischen 
Sprachen (1813; 1833, ed. V. Hanka); Beitráge zur 
Geschichte des Kelchs in Böhmen (1817); Institutio- 
nes linguae Slavicae dialecti veteris (Vídeň 1822); 
Cyrill und Method, der Slawen Apostel (1823; s tit. 
Cyril a Method, apoštolově slovanští, 1948, ed. J. 
Vajs); Máhrische Legende von Cyrill und Method
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Dobrovský(1826); — posmrtně: Kritická rozprava o legendě prokopské. Kritische Versuche, die áltere böhmische Geschichte von spáteren Erdichtungen zu reinigen 4 (1929, ed. V. Flajšhans); Rossica (1953, ed. K. Morálek a M. Heřman); O zavedení a rozšíření knihtisku v Čechách (1954, ed. M. Daňková); Literární a prozodická bohemika (1974, ed. M. Heřman); Dějiny českých pikartů a adamitů (1978, ed. R. Havel, překlad do češtiny). — Ostatní práce: Priifung der Gedanken uber die Feldwirtschaften der Landesgei- stlichen (1781, an.); Uber die Ergebenheit und An- hánglichkeit der slawischen Völker an das Erzhaus österreich (1791; česky s tit. Řeč J. D. proslovená dne 25. září 1791 v České učené společnosti, 1926); Entwurf eines Pflanzensystems nach Zahlen und Verháltnissen (1802, an.; 1936 s tit. Návrh soustavy rostlinné, ed. M. B. Volf); — posmrtně: Přednášky o praktické stránce v křesťanském náboženství (1948, ed. J. Volf, M. B. Volf, J. Vraštil). - Výbory: Výbor z díla (1953, ed. B. Jedlička, překlady do češtiny); Z náboženského odkazu J. D. (1954, ed. M. Ka- ňák, překlady do češtiny). — Souborné vydání: Spisy a projevy J. D. (od 1936; do 1974 13 sv., nedokončeno, ed. B. Jedlička, B. Ryba, M. Heřman aj.). ■ KORESPONDENCE: an.: Zwei Briefe D.’s an Valentin Vodnik aus den J. 1806 und 1808, Mitteilungen des historischen Vereins fúr Krain 1861; A. J. Vrťátko: Vzájemné dopisy V. Hanky a J. D. (V. Hankovi z 1814—28); J. E. Smoleř: Dwa listaj J. D. na du- chuwneho J. F. Fryca (z 1797—98), Lužičan 1875; H. Grimm: Materialien zur Geschichte der slawischen Philologie. Briefe von D. an Jacob Grimm (z 1811 a 1825), Archiv fúr slawische Philologie 1876 a 1877; V. Brandl in Život J. D. (hr. E. Černínovi z 1816—26, J. Hormayrovi z 1827, vše výňatky, 1883); Brief- wechsel zwischen D. und Kopitar (Kopitarovi z 1808—28, J. M. Ossoliňskému z 1823, řediteli Dvorní knihovny z 1783, M. J. Feslovi z 1823 — 28, Feslově matce z 1820, S. B. Lindovi z 1808—23, P. Köppenovi z 1824—27, ed. V. Jagič, Berlín 1885, totéž s tit. Pisma D. i Kopitara v povremennom por- jadke, Sborník otdělenija russkogo jazyka i sloves- nosti IAN, tom 39,1885); J. Kalousek in Dějiny Královské české společnosti nauk (hr. F. Hartigovi z 1795,1885); Korespondence J. D.: 1. Vzájemné dopisy J. D. a F. Durycha z let 1778 —1800 (ed. A. Patera, 1895), 2. Vzájemné dopisy J. D. a Jiřího Samuela Bandtkeho z let 1810—27 (ed. V. A. Francev, 1906), 3. Vzájemné dopisy J. D. a Josefa Valentina Zlobic- kého z let 1781 — 1807 (ed. A. Patera, 1908, obs. i 1 dopis V. F. Durychovi z 1796), 4. Vzájemné listy J. D. a Jiřího Ribaye z let 1783—1810 (ed. A. Patera, 1913); K. Jičínský: Dobrovského dopisy (hr. Kessel- stattové z 1828, hr. E. Černínovi a T. Černínové z 1820—24, výňatky), Čas 1897; Neue Briefe von D., Kopitar und anderen Sud- und Westslawen (F. Me- telkovi z 1826, J. Ribayovi z 1785—95, J. B. Frycovi z 1797-98, J. M. Ossoliňskému z 1820-23, J. G. Ne

umannovi z 1826—28, ed. V. Jagič, Berlín 1897, totéž s tit. Novyja pis’ma D., Kopitara i drugich jugoza- padnych Slavjan, Sanktpeterburg 1897); L. Pintar: Zwei Briefe D.’s an Kopitar (z 1811, chybí ve vyd. Ja- gičově z 1885), Archiv ftir slawische Philologie 1900; Briefwechsel zwischen J. W. v. Goethe und Kašpar Graf v. Sternberg (J. W. Goethovi z 1824, ed. A. Sauer, Sternberg 1902); J. Hodek: Dopis J. D. z 1780 (asi F. M. Pelclovi), LF 1906; V. J. Nováček: Korespondence J. D. s Antonínem Bedřichem hrabětem Mitrovským (z 1814), Věstník ČAVU 1907; V. A. Francev: Iz perepiski gr. N. P. Rumjancova: 1. Gr. M. P. Rumjancov i J. D. (z 1823—24), Russkij filolo- gičeskij vestnik 1907; Korespondence a zápisky F. L. Čelakovského 2 (z 1825, ed. F. Bílý, 1907); F. Chudoba: Listy psané Johnu Bowringovi ve věcech české a slovanské literatury (b. d.), Věstník KČSN 1912; L. Thallóczy: Johan Christian von Engel und seine Ko- rrespondenz 1770—1814 (J. Ch. Engeloviz 1798—1811), Ungarische Rundschau (Mnichov— Lipsko) 1915; K. Paul: Dopis J. D. záhřebskému biskupu Maksimiliánu Vrhovcovi (z 1799), ČMF 1915; Paměti F. J. Vaváka... (Vavákovi z 1797, ed. J. Sko- pec, 1916); M. Kinter, B. Bretholz: Die Korrespon- denz P. Gregor Wolnys (G. Volnému z 1827), Zeit- schrift des Deutschen Vereines fúr die Geschichte Máhrens und Schlesiens 1917; J. L. Fischer: Korespondence D. s Ungarem (z 1778), ČMF 1918; B. Ryba: Mnichovské glagoliticum s výkladem a dopisem J. D. (J. Ch. Siebenkeesovi z 1812), LF 1928; J. L. Fischer: Z korespondence D. (K. R. Ungarovi z 1778), ČNM 1929; J. Hanuš: List D. nejmenovanému adresátovi (J. Hormayrovi z 1824), čas. Bratislava 1929; A. Pražák: D. v dopisech hr. Eugenu Černínovi (obsahové údaje o dopisech E. Černínovi z 1816—28 a řediteli filozofických studií v Praze z 1828), čas. Bratislava 1929; P. Popovič: Dobrovski i srpska književnost (M. Vidakovicovi z 1816), sb. J. D. 1753—1829 (1929); P. A. Lavrov: Trudy Dobro vsko- go po voprosam drevněslavjanskoj pismennosti i ich vlijanie na trudy russkich učonych v toj že oblasti (A. S. Šiškovovi z 1820), sb. J. D. 1753-1829 (1929); E. Lešehrad: Neznámý dopis J. D. (anonymovi b. d.), sb. J. D. 1753-1829 (1929); M. Novotný: Kořist z Berlína (T. Černínové b. d.), Lit. rozhledy 1929; O. Franta: Dobrovského kritický rozbor Černínského rodopisu (hr. E. Černínovi z 1824—25), Časopis Rodopisné společnosti československé 1930; O. Kletzl: Sulpiz Boisserée und J. D. Ein Briefwechsel ais Beitrag zur Parler-Forschung (z 1817), Zeit- schrift fúr Kunst und Dichtung „Witiko“ (Cheb) 1931 —32; E. Lemberg in Grundlagen des nationalen Erwachens in Böhmen (J. G. Meinertovi z 1812—27, hr. Pachtové a J. G. Meinertovi z 1822—28, Liberec 1932); J. Volf: Příspěvky k životu a dílu J. D. (hr. E. Nosticovi z 1819, hr. R. Nosticovi z 1819, hr. F. A. Kolovratovi z 1818, V. Zahradníkovi z 1818—19, F. Příhonskému z 1828, J. Vetterlovi z 1828; 1934); Do-
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Dobrovskýpisy J. D. s B. A. Veršauserem a V. Krčmou. Z rodinných dopisů J. D. (B. A. Veršauserovi z 1807, V. Krčmoví z 1797 — 1828, Johannu Steinbachovi z 1816—28, Josefu Steinbachovi z 1828, ed. J. Volf a J. Pátá, 1937); C. Thörnqvist: Aus nordischen Archivem Briefe von J. D.... an nordische Gelehrte (Královské dánské komisi pro starožitnosti z 1808, F. Můnterovi b. d.), Věstník KČSN, třída pro filozofii, historii a filologii, 1938; M. Vasmer: Bausteine zur Geschichte der deutsch-slawischen geistigen Be- ziehungen (G. H. Pertzovi z 1822—27), Abhandlun- gen der Preussischen Akademie der Wissenschaften 1938; Dopisy J. D. s Augustinem Helfertem (z 1778 — 86, ed. J. Volf a F. M. Bartoš, 1941); E. Winter: Neues uber D. (F. J. Lokovi z 1790—97, F. Příhon- skému z 1825), Böhmen und Máhren 1941; Dopisy J. D. s Janem Petrem Cerronim (z 1788 — 1826, ed. F. M. Bartoš, 1948); H. Kunstmann: Tři dopisy J. D. Joh. Dav. Michaelisovi (z 1776—88), Slavia 1953; J. Hammerbauer: Neznámý dopis J. D. (F. A. Vackovi z 1824), Numismatické listy 1954; Z. Svobodová in D. a německá filologie (J. Ch. Adelungovi z 1804; 1955); E. Winter: D. und das Domstift von St. Peter in Bautzen (V. L. Chlumčanskému z 1825), Zeit- schrift fůr Slawistik 1956; Der Briefwechsel zwis- chen J. D. und Karl Gottlob von Anton (z 1789 — 97, ed. M. Krbec a V. Michálková, Berlín 1959); J. Kůh- ndel: Dva neznámé dopisy J. D. (hr. F. Šternberkové z 1823), Sborník Krajského vlastivěd, muzea v Olomouci 1956—58; M. Krbec: Soupis korespondence J. D. (faksimile dopisu neznámému adresátovi, asi Š. Leškovi, z 1808), Sborník NM v Praze, ř. C, 1959; J. Vávra: Dopisy D. ve vídeňské Národní knihovně (J. P. Cerronimu z 1792, není ve vyd. F. M. Bartoše z 1948), Slavia 1961 -I- Edice J. D. v Jednáních Českého muzea (J. Lobkovicovi asi z 1824), SPFF Brno, ř. C, 1961; R. Pražák: Neznámé dopisy J. D. do Uher (F. Széchenyimu asi z 1803—04, M. Jankovichovi z 1813), SPFF Brno, ř. C, 1961; J. Springer in K dějinám státní vědecké knihovny v Olomouci (lycejní knihovně z 1790, J. A. Hankovi z 1790, Olomouc 1966) + Třetí dopis J. D. v Olomouci (V. Voigtovi z 1818), Časopis Vlastivěd, společnosti muzejní v Olomouci, řada společenskovědná, 1970; P. Křiv- ský: Korespondence A. J. Puchmajera s J. D. (A. J. Puchmajerovi z 1814), Lit. archív 8—9,1974; M. Ku- dělka: Dva nové dopisy J. D z r. 1802 a 1827 (vídeňskému knihovníkovi J. Sonnleithnerovi z 1802 a ori- entalistovi J. Hammer-Purgstallovi z 1827), Slavia 1975. ■ REDIGOVAL časopisy: Böhmische Literatur auf das Jahr 1779 (1 sv. o 4 částech), Böhmische und máhrische Literatur auf das Jahr 1780 (1780—86, sv. 1, sv. 2 část 1—3, sv. 3 část 1), Litera- risches Magazín von Böhmen und Máhren (1786-87, část 1-3), Slawin (1806, sešit 1-5), Slovanka (1814-15, částka 1-2). ■ VYDAL: Antonio Comoretto: De codice evangelario S. Marci... (1780, an.); Scriptores rerum Bohemicarum (díl 1—2, 

1783—84, an., s F. M. Pelclem); Sancti Hieronymi presbyteři Epistolae electiores... (1785, an.); Vita loannis de lenzenstein (1793, an.); Legenda de S. Ludmila. (Incipit) Diffundente sole..., in Kritische Versuche... 1 (1803); Českých přísloví sbírka. Po vydání Mistra Jakuba Srnce a Františka Ondřeje Hornýho vnově rozmnožená... (1804, an., s A. Piše- lym; 1963, ed. M. Heřman); Legenda de S. Ludmila. (Incipit) Factum est..., De translatione S. Ludmilae. (Incipit) Recordatum ..., in Kritische Versuche...2 (1807); Álteste Legende vom heiligen Wenzel. (Incipit) Studiorum igitur..., in Kritische Versuche ...3 (1819); Legenda SS. Cyrilli et Methudii Patronům Moraviae. (Incipit) Tempore Michaelis ImpeTato- ris..., in Máhrische Legende von Cyrill und Method (1826); Historia de expeditione Friderici Imperato- ris... (1827). ■BIBLIOGRAFIE: M. Krbec, M. Laiske: J. D. 2. Příspěvek k soupisu hlavní literatury o jeho díle a životě, SPPF Olomouc 1968 + J. D. 1. Bibliographie der Veröffentlichungen von J. D. (Praha 1970, tištěné práce, redakční a ediční činnost, sebrané spisy, nová vydání a překlady, dubia, vydaná korespondence odeslaná a přijatá s chronologickým rejstříkem); M. Krbec: Nová literatura o J. D., Slavia 1977. ■ LITERATURA: J. Ritter von Rittersberg: Abbé J. D. Bio- graphische Skizze (1829); F. Palacký: J. D.’s Leben und gelehrtes Wirken (1833, česky 1939 s tit. Život a vědecké působení J. D.); A. A. Legis-Glůckselig: Biographie des Abbé J. D.... (1837); I. J. Hanuš: Literární působení J. D. (1867 ← Abhandlungen der K. böhm. Gesellschaft der Wiss. v. J. 1867, 1868); V. Brandl: Život J. D. (1883 ← Sborník Matice moravské 1883); I. Sněgirev: J. D. Jego žizň, učono-litěra- turnyje trudy i zaslugi dlja slavjanoveděnija... (Ka- zaň 1884); W. Nehring: J. D. (Vratislav 1893 ← Schlesische Zeitung 1893); K. Valeška: J. D., národní buditel (1903); V. Flajšhans: Modrý abbé. Osobnost a vrstevníci J. D. (1922); V. A. Francev: Cesta J. D. a hr. Šternberka do Ruska v 1. 1792—93 (1923); F. Kubka: D. a Rusko. Počátky vztahů česko-ruských a názory J. D. na Rusko (1926); A. Novák: J. D. (1928); J. D. 1753-1829. Sborník statí... (1929; autoři: A. Breznik, I. Bryk, V. Dukát, V. Flajšhans, A. Frinta, J. Janko, T. Lehr-Splawiňski, B. M. Ljapunov, S. Mladenov, E. Smetánka, L. Stojanovič, F. M. Bartoš, J. Kršič, P. A. Lavrov, E. Lešehrad, J. Nagy, A. Novák, O. Odložilík, J. Pátá, P. Popovič, J. Sutnar, M. Szyjkowski, F. Tichý, Z. V. Tobolka, J. Vajs, J. Volf, N. Zupanič); sb. D. a Brno (1929; autoři: E. Dostál, M. Noha, A. Novák); J. Pátá: J. D. a Lužice (1929); S. Šulc: J. D., modrý abbé (1929); E. Chalupný: D. a Jungmann (1931); J. Ludvíkovský: Dobrovského klasická humanita. Studie o latinských vlivech na počátky našeho obrození (1933); B. Jedlička: Dobrovského „Geschichte“ ve vývoji české literární historie (1934); M. B. Volf: Dobrovského návrh soustavy rostlinné (1934); J. Volf: Příspěvky k životu a dílu
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DobrovskýJ. D. (1934, soubor statí publikovaných časopisecky od 1913); J. Volf, M. B. Volf: Příspěvky k životu a dílu ]. D., řada 2 (1935); K. Hostaš: J. D. o lidové tradici (1937); R. Habřina: Setkání (1940); M. Kaňák: Úsilí o vnitřní svobodu náboženskou a náboženské názory J. D. (1940, též Náboženská revue 1940); V. Flajšhans: J. Dobrovského vydání Rady zvířat a Fenclova Rada zhovadilých zvieřat... i ptactva (1942); J. D. 1753—1953. Sborník studií... (1953; autoři: F. M. Bartoš, H. Bulín, J. Dolanský, A. Dostál, J. Eisner, B. Havránek, K. Horálek, J. Hrabák, O. Králík, V. Kyas, J. Macůrek, M. Machovec, Z. Nejedlý, J. Pošvář, B. Ryba, J. Stanislav, J. Svoboda, F. Trávníček,’]. Víšková—J. Sirotek, F. Vodička, V. Vojtíšek); J. Kočí: J. D. — velký vědec a buditel českého národa (1954); Z. Svobodová: D. a německá filologie (1955); B. Lifka: ]. D. a nostická knihovna (1958); V. Bechyňová: J. D. a česká bulharistika (1963); M. Ma- chovec: J. D. Studie s ukázkami z díla (1964); R. Pražák: J. D. ais Hungarist und Finno-ungrist (1967); M. Heřman: J. D. a české příslovnictví (účelový tisk Ústavu pro českou literaturu ČSAV, 1968); Sborník k 150. výročí úmrtí J. D. (Univerzita Brno, filoz. fak., 1980, red. M. Kopecký; autoři: B. Beneš, D. Jeřábek, M. Kopecký, V. Kudělka, J. Kudrnáč, J. Mandát, K. Palaš, R. Pražák, V. Válek, R. Večerka, J. Vignatio- vá). ■ an. (J. Dobrovský—]. Hormayr): Beitráge zum gelehrten österreich 38. J. D., Archiv fúr Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, Wien 1824; ■ nekrology: an.: K veliké lítosti všech věrných vlastenců... (zpráva o smrti ]. D. s dopisem D. Kinského V. Han- kovi z Brna 7. 1. 1829), ČČM 1829; F. Palacký: D.’s Tod, Monatschrift des Vaterlándischen Museums in Böhmen 1829; J. M. K._: Vzpomenutí na J. D., Rozličnosti Pražských novin 19. 2. 1829; J. V. Vlasák, Rozličnosti Pražských novin 5. 3. 1829; an. (]. Kopitar), österreichischer Beobachter 7. a 10. 3. 1829 → }. Kopitarja Spisov 2. del, kn. 2 (Lublaň 1945) ■; .G. Meinert: Etwas zu J. D.’s Lebensbeschreibung, Máhrischstándische Brůnner Zeitung 29. 7. 1829; D. Kopecký: Hegemonie neuböhmischer Literatur. 1. J. D., Ost und West 1838; K. V. Seydler: Prameny k životopisům. J. D., ČČM 1864; A. J. Vrťátko: Hanka a D. v poměru k sobě a k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému, ČČM 1871; an.: Vzpomínka na D. (podle zápisků Jana ryt. z Neuberka), Světozor 1880; L. Domečka: O náboženské svobodomyslnosti J. D., Ruch 1883 + K poměru mezi J. D. a B. Kopitarem, Zlatá Praha 1884; F. Bílý: Literární spory v době probuzení našeho národa (prozodické spory), Komenský 1884; L. Domečka: První styky J. D. s Eugenem hr. Černínem, Lit. listy 1885; J. Kalousek in Děje Král. čes. spol. nauk... (1885); V. Flajšhans: Počátky literární činnosti J. D., Výr. zpráva gymnázia na Král. Vinohradech za šk. r. 1895; T. G. Masaryk in Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození (1895); V. Flajšhans: Nejnovější názory o ]. D. (k Masarykově České otázce), Osvěta 1896 + 

Spory D. s Thámem, Lit. listy 1896; F. Pastrnek: O počátcích slovanské filologie v Čechách, zvláště o F. Durychovi a o jeho poměru k D., ČČM 1896; M. Můrko: Das Wiederaufleben der böhmischen Spra- che und Literatur — ]. D., in: Deutsche Einflusse auf die Anfánge der böhmischen Romantik (Graz 1897); J. K. (K. Jičínský): Dobrovského dopisy (o 39 dopisech v jindřichohradeckém archívu), Čas 1897; V. Flajšhans: Některé podrobnosti o J. D. (k článkům o J. D. v Času, s otiskem rukopisné stati J. D. Uber den Cölibat), Osvěta 1898; J. Jakubec: K počátkům studií slavistických v 18. stol., LF 1901; F. Pastrnek: J. D. (řeč při odhalení pomníku J. D.), LF 1902; V. Řezníček: J. D. a V. Stach, ČČM 1906; V. A. France v in Polskoje slavjanoveděnije konca 18. i pervoj čet- verti 19. v. (Praha 1906); J. Krejčí: D. a Jacob Grimm, Hlídka Času 1908; V. Řezníček: Styky biskupa J. L. Haye a J. D., Vlast 1908/09; J. Helfert: Převezení ostatků J. D. a J. Chytila, ČMM 1910; S. Souček: K převezení ostatků J. D., ČMM 1910; J. Vejva- ra: Trosky fasciklu pozůstalostních spisů J. D., NL 15. 7. 1910; M. Hýsek: Z počátků vědeckého bádání obrozenského, Výroční zpráva reál, gymnázia Praha II, Truhlářská ul., 1912/13; J. B. Novák: Války osvobozovací a naše obrození (názory J. D. na slovanské sjednocení), ČČM 1914; C. Zíbrt: J. D. a knihovna Neuberkova, Osvěta 1915; C. A. Straka: Styky D. se Strahovem, Týn 1917; F. Kleinschnitzová: J. Dobrovského řeč Uber die Ergebenheit... z r. 1791, LF 1918; F. M. Bartoš: Z počátků ]. D., ČČM 1921; J. Hanuš in Národní muzeum a naše obrození 1—2 (1921 —23); J. Pátá: Handrij Zejleř a jeho styky s Čechy a Slováky, ČNM 1923; V. A. Francev: Malorus- ké národní písně v pozůstalosti J. D., Národopisný věstník českoslovanský 1923; J. Jakubec: D. jako překladatel do české řeči, in Slovanský sborník věnovaný ... F. Pastrnkovi (1923); M. Weingart: Dobrovského Institutiones, Sborník filoz. fakulty univ. Komenského v Bratislavě 1923; Č. Zíbrt: J. D. o vynášení smrti ve Slezsku, ČL 1923/24; J. Hanuš: D. a Slovensko, Sborník filoz. fakulty Univ. Komenského v Bratislavě, odbor filologický, 1924; J. Jakubec: D. spolupracovníkem Hromádkových Vídeňských novin, in Sborník prací věnovaných... J. Máchalovi (1925); A. Pražák: K dějinám Učené společnosti báňského okolí (styky J. D. s Učenou spol.), Sborník filoz. fakulty Univ. Komenského v Bratislavě 1926; M. Weingart in Slovanská vzájemnost (1926); A. Kraus: Z počátků J. D., ČMF 1926/27; F. M. Bartoš: Z rukopisů muzejních. 5. Rukopisy věnované Národnímu muzeu J. Dobrovským, ČNM 1927; J. Her- ben in Otázka náboženská v našem probuzení (1927); M. Weingart: Po jubileu D., Zvon 1928/29 + Nesmrtelné památce J. D., Věstník ČAVU 1929 → Slovanské stati (1932); V. Čermák: J. D., slavný žák klatovského gymnázia, Šumavan 1929; K. Paul: Styky J. D. s představiteli slovanské vědy, Slovanský přehled 1929 + P. J. Šafařík a J. D., ČNM 1929; B.
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DobrovskýVydra: J. D. v literární kritice a překladech polských, Čs. republika 1929; F. M. Bartoš: Dobrovského Kri- tische Versuche (též o prokopských legendách), ČNM 1929; ]. Hanuš: Autobiografie J. D., čas. Bratislava 1929 4- Dobrovského časopisy Böhmische Literatur auf das Jahr 1779, Böhmische und máhrische Literatur auf das Jahr 1780, Literarisches Magazín von Böhmen und Máhren, čas. Bratislava 1929 4- J. Dobrovského Geschichte der böhmischen Sprache (1791), Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur (1792), Geschichte der böhmischen Sprache und áltern Literatur (1818), čas. Bratislava 1929; A. Pražák: K stykům D. se Slovenskem, čas. Bratislava 1929; V. Pražák: D. a národopis, čas. Bratislava 1929; Z. Mysliveček: Duševní choroba J. D., čas. Bratislava 1929; J. F. Babor: K problematice duševní choroby u J. D., čas. Bratislava 1929; O. Franta: Po stopách D. v deníku hr. Eugena Černína z Chudenic, čas. Bratislava 1929; V. Flajšhans: Jubilejní Dobro- viana, ČNM 1929; J. Zubatý: J. D. (proslov k stému výročí smrti J. D.), Věstník ČAVU 1929; V. Flajšhans: D. vůdce, ČNM 1929; M. Hýsek: D. v beletrii, NL 4. 1. 1929; A. Novák: J. Dobrovského Kritická rozprava o legendě prokopské, LF 1929 + J. D. a literatura, LidN 5. 1. 1929; J. Jirásek in Rusko a my (1929); A. Grund: Jubileum D. a literární historie, ČMF 1929 -I- Z jubilejní literatury o D., Naše věda 1929/30; V. A. Francev: K dějinám lidovědných studií D., LF 1930; J. Tvrdý: Vztahy D. k filozofii, čas. Bratislava 1930; B. Jedlička: Články J. D. v Hormay- rově Archivu 1824, LF 1930; A. A. Neumann in Acta et epistolae eruditorum monasterii ord. s. Augustini Vetero-Brunae (o posledních dnech života J. D. v dopisech hr. Salma a opata C. Nappa a o vybudování pomníku J. D., 1930); A. Grund: Langrovy anekdoty o D., Lit. rozhledy 1930/31; E. Lemberg: Briefe uber D., Mitteilungen des Vereins fůr die Geschichte der Deutschen in Böhmen 1931; B. Jedlička: Prokop Lupáč z Hlaváčova a Dobrovského Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur, LF 1931; J. Kurz: K životopisu D. (se zápisem J. D. v pamětní knize fary v Dobřanech), ČMF 1931; F. Teplý: Z posledních let života J. D., Věstník Čs. akademie zemědělské 1931 4- J. D. v Chudenicích, Klatovské listy 1932; E. Lemberg in Grundlagen des nationalen Erwachens in Böhmen (Liberec 1932); E. Winter in B. Bolzano und sein Kreis (Lipsko 1933, česky s tit. B. Bolzano a jeho kruh, 1935); F. Činek in K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778—1870 (1934); K Polák: Tradice o pobytu J. D. na Poleňsku a Chudenicku, Šumavan 1935; F. Schu- ster: J. K. Jodl Kralupský, zapomenutý žák J. D., ČNM 1936 + Kralupský vlastivěd, sborník 1958; A. Novák: D. a Jungmann, sb. Tvůrcové dějin 4 (1936); A. A. Neumann: Ke kněžskému smýšlení D. v Olomouci, Časopis vlasten. spolku muzejního v Olomouci 1936; J. Volf: Dvě rodiny Dobrovských v Klatovech, Plzeňsko 1936; J. Prokeš in Počátky české 

společnosti nauk do konce 18. stol. 1 (1938); F. M. Bartoš in F. Palacký: Život a vědecké působení J. D. (1939); M. Kaňák: J. D. v lidové tradici, Čes. zápas 1940; J. Ludvíkovský: D. a Komenský, Archív pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského 1940; B. Havránek: J. D., zakladatel vědecké slavistiky, sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu 2 (1940); F. Wo- llman: Slovanská myšlenka od D. a Kollára k Masarykovi, sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu 2 (1940); E. Winter in: Der Josefinismus und seine Geschichte (Brno—Mnichov—Vídeň 1943, česky 1945 s tit. Josefinismus a jeho dějiny); F. M. Bartoš: Čtyři stati o D., Věstník KČSN, třída filoz.-hist.-filo- logická, 1945; E. Lešehrad: O zednářství J. D., ČNM, odd. věd společenských, 1946; J. Drábek in Moravský generální seminář 1784—1790 (1946); F. M. Bartoš: D. jako prorok velikosti Slovanstva, in Knihy a zápasy (1948); J. Vajs in J. D.: Cyril a Metod, apoštolově slovanští (1948); A. Pražák in České obrození (1948); F. M. Bartoš: Lessing v Praze a ohlas jeho díla u D., LF 1950; B. Jedlička: J. D., zakladatel českého literárního dějepisu, in J. D.: Dějiny české řeči a literatury (1951); J. M. Lochmann in Náboženské myšlení českého obrození (1952); O. Králík: J. D. v Olomouci, Sborník Studijního a lidovýchovného ústavu kraje olomouckého, odd. B, 1951—53; J. Tichý: D. a Národní muzeum, ČNM, odd. věd společenských, 1953; Z. Fiala: J. D. a počátky historické kritiky u nás, ČsČH 1953; V. Zapletal: Brněnské příspěvky k životopisu J. D. (s otiskem testamentu J. D.), VVM 1953; J. Skutil: Drobnosti o J. D. na Moravě, VVM 1953; F. Wollman: Předchůdci D., Slavia 1953; J. Vávra: J. D. a Rusko, Sovětská věda — historie 1953; B. Ryba in J. D.: Fragmentům Pragense Euangelii s. Marci... (1953); A. Jedlička: Jazyková kritika u J. D., SaS 1953; M. Krbec: D. o českém přízvuku, SaS 1953; F. Svejkovský: Dobrovského Fragmentům Pragense Euangelii s. Marci, ČLit 1953; F. Trávníček: Dnešní význam J. D., Slavia 1953; B. Havránek: Slovanský význam D., Věstník ČSAV 1953; J. Dolanský: Dvě stě let od narození J. D., Slovanský přehled 1953 4- J. D. a pokrokovost jeho slovanství, sb. Zdeňku Nejedlému Československá akademie věd (1953); F. M. Bartoš: O Dobrovského pojetí osudů slovanské bohoslužby v Čechách, Hist. sborník 1953; J. M. Lochmann: Křesťanský humanismus J. D., Křesťanská revue 1953; J. Mukařovský: Dobrovského „Česká prozódie“ a prozodické boje jí podnícené, ČLit 1954; F. Vodička: Stanovisko J. D. k překladu Numy Pompilia od Jana Nejedlého, CLit 1954; M. Kaňák: O studiích a učitelích J. D., Náboženská revue 1954 4- Životní osudy a náboženské názory J. D., in výbor Z náboženského odkazu J. D. (1954); V. Zapletal: Po stopách D. na Moravě, VVM 1954; Z. Svobodová: D. a němečtí básníci, ČMF 1954; J. Kurz: Dopis Vatroslava Jagice Vincenci Brandlovi, týkající se edice korespondence J. D., Slavia 1954; J. Dolanský: Význam Ruska pro práci J. D.
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o slovanských literaturách, Sovětská věda — litera
tura 1954; M. Daňková: Dobrovského práce k ději
nám českého knihtisku, in J. D.: O zavedení a rozší
ření knihtisku v Čechách (1954); Z. Hájek: Oslava ]. 
D. v Brně před 90 lety, SVŠP Olomouc, historie, 
1954; J. Vávra: D. v politických zápasech své doby, 
Slavia 1954; V. Vojtíšek: J. D. a kritika historických 
pramenů, Slavia 1954; I. Kotulič, K. Habovštiaková: 
Slavistická konferencia na počest’ J. D., Jazykovědný 
časopis 1954; M. Helcl, J. Svoboda, Z. Hauptová, J. 
Kolár, B. Zástěrová: Konference na paměť J. D., Sla
via 1954; J. Kolár: Konference o díle D., ČLit 1954; J. 
Porák: Konference o významu J. D., Sovětská jazy
kověda 1954; Z. Tyl: Žeň jubilea J. D. 1753 — 1953, 
NŘ 1954; V Bechyňová: Literatura k 200. výročí na
rozenin J. D., Slavia 1954; S. Wollman: D. a Slovo 
o pluku Igorově, Slavia 1955; F. Wollman: J. D. a ja
zykově literární obrození u Slovanů, SPFF Brno, řa
da literárněvědná, 1955; V. Vojtíšek: Styky Král, 
české společnosti nauk s ruskou vědou, sb. Pražská 
univerzita moskevské univerzitě (1955); M. Pišút: J. 
D., in Literárně štúdie a portréty (1955); F. M. Bar
toš: Dobrovského vydání listů Jeronýmových, Křes
ťanská revue 1955; J. Hrabák: J. D. a kulturní dědic
tví, in Studie ze starší české literatury (1956); J. Vá
vra: J. D. a počátky českého rusofilství, Časopis pro 
slovanské jazyky a literaturu SSSR 1956 4- Tři po
hledy na počátky česko-ruských styků (styky L Bor- 
na, L. I. Steinsberga, J. Šternberka a J. D. s Ruskem), 
NŽ 1957; J. Ludvíkovský: Dodatkem k článku o D. 
a Komenském (z 1940), Archív pro bádání o životě 
a díle J. A. Komenského 1957; I. Pfaff, V. Závodský: 
J. D. a Rusko, in Tradice česko-ruských vztahů v dě
jinách (1957); J. Vrchotka: Vznik bohemikálního 
programu knihovny Národního muzea v Praze 
(účast J. D. na budování této knihovny), Sborník NM 
v Praze, ř. C, 1958; F. Vodička: Úloha J. D. při vzni
ku obrozenské literatury, in Cesty a cíle obrozenské 
literatury (1958); F. Kopečný: K redakcím staročes
kého překladu biblického, SaS 1958; J. Kábrt: J. 
Dobrovského „Böhmische (und máhrische) Litera
tur“ a její význam pro bibliografii, in Česká biblio
grafie (1959); O. Králík: J. D. a bádání o počátcích 
českých dějin, sb. Pocta Z. Nejedlému (1959); M. Kr
bec: Rieggrův časopis Fůr Böhmen von Böhmen (o 
spolupráci J. D. s ním), AUP Olomouc, historica, 
1960; J. Vávra: K charakteru a vývoji česko-ruských 
vztahů a slovanské vzájemnosti v 18. a na počátku 
19. stol., Hist. časopis 1960 + K novým edicím 
a soupisu korespondence J. D., Sborník NM v Praze, 
ř. C, 1961 4- Edice J. D. v Jednáních Českého muzea, 
SPFF Brno, ř. historická, 1961; J. Skutil: K olomouc
ké činnosti J. D., Zprávy Vlastivěd, ústavu v Olo
mouci 1961; O. Králík: Šafařík a D., Litteraria 1961; 
J. Butvín: Vzťahy Čechov a Slovákov v období ná- 
rodného obrodenia (vztah J. D. k bernolákovcům), 
sb. Upevňovanie vzťahov Čechov a Slovákov pri 
vyučovaní dějepisu (Bratislava 1961); V. Nešpor: J.

D. a olomoucká Univerzitní knihovna, Knihovna 
1962; V. Spáčil: J. D. a Dolany, Zprávy Vlastivědné
ho ústavu v Olomouci 1962; E. Georgiev: Rozšíření 
a vliv české literatury v Bulharsku v době bulharské
ho národního obrození, sb. Československo-bulhar- 
ské vztahy v zrcadle století (1963); J. Dolanský: Tro
jí příklad D., in Stopami buditelů (1963); M. Heř
man: O Dobrovského sbírce českých přísloví, in J. 
D.: Českých přísloví sbírka (1963); J. M. Lochmann: 
J. D., in Duchovní odkaz obrození (1963); M. Krbec: 
Postoj J. D. k politickému dění, SPI Olomouc, ř. A, 
1964; J. Kurz: Vuk Stefanovič Karadžič a soudobí 
čeští a slovenští slavisté, AUC Praha, Philologica — 
Slavica Pragensia 1964; E. Velinská: J. D. a Univer
zitní knihovna, Ročenka Státní knihovny ČSSR 
v Praze 1964; E. Wolfgramm: Aufklárung — Ro
mantismus — Frůhliberalismus in Böhmen und 0s- 
terreich. Zum Briefwechsel D. — Hormayr 
1820—28, sb. Ost und West in der Geschichte des 
Denkens... (Berlín 1966); J. Springer: K dějinám 
Státní vědecké knihovny v Olomouci (spolupráce J. 
D. s ní, když byl rektorem generálního semináře), 
Práce odboru společenských věd Vlastivědného 
ústavu v Olomouci 1966; W. Schamschula: D. und 
Pelzels Beitráge zu den „Lieferungen fůr Böhmen 
von Böhmen“, sb. Aus der Geisteswelt der Slawen 
(Mnichov 1967); J. Kábrt: Bibliografie v díle J. D., in 
Základy české obrozenské bibliografie (1967); M. 
Kudělka, M. Švankmajer, V. Hostička, V. Šťastný: 
Úloha slovanství v dějinách národně osvobozovací
ho hnutí českého národa koncem 18. stol., sb. Čs. 
přednášky pro 6. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 
(1968); M. Heřman: Dobrovského rukopis v práci 
německého slavisty, ČLit 1968; V. Ryneš: J. D. a čes
ký jihozápad, Acta regionalia 1966—67, NM 1968; J. 
Springer: J. D. a kruh jeho přátel v Olomouci, SPPF 
Olomouc, Pocta M. Traplovi, 1968; D. Jeřábek: Cír
kevně reformní snahy v osvícenských Čechách, 
SPFF Brno, D 15, 1968; R. Pražák: Ke stykům J. D. 
s Maďary, Slavia 1968; K. Sklenář: Archeologické 
spisy J. D. a jejich prameny, Sborník NM v Praze, ř. 
A — Historica, 1970; M. Šmerda: J. D. v politickém 
životě Moravy v 90. letech 18. stol., ČMM 1971; Z. 
Šimeček: Známý — neznámý pramen k životopisu J. 
D., Slavia 1971 4- Slavista J. D. a austroslavismus let 
1791-1809, Slovanský přehled 1971; R. Pražák: D. 
a Karinczy, SPFF Brno, D 17/18, 1971; M. Krbec: J. 
D. und Josef von Hormayr, SPPF Olomouc, Český 
jazyk a literatura 1, 1971 4- Nové objevy rukopi
sných prací J. D., ČLit 1972; V. Štěpánek: D. a Got- 
tsched — K významu jazykové teorie D., AUC Pra
ha, Philologica 2—4, 1972; J. Vávra: Podstata a pro
blémy česko-ruských kulturních vztahů za pozdního 
feudalismu, Slovanský přehled 1973; R. Pražák: J. D. 
a Brno, SPFF Brno 1973; M. Krbec: K problematice 
vydávání děl J. D., Práce z dějin slavistiky 2,1973; O. 
Králík: J. D. a cyrilometodějská tradice, Práce z dě
jin slavistiky 2, 1973; B. Slavík in Od Dobnera
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Dobrý den

k Dobrovskému (1975); J. Vávra in Osvícenská éra 
v česko-ruských vědeckých stycích (1975); P. Křiv- 
ský: Korespondence J. L. Haye, J. F. Hurdálka 
a Aug. Zippe s J. D., Lit. archív 5, 1970; V. Burian, V. 
Tkadlčík: Tzv. „Dobrovského“ ikona v olomouckých 
sbírkách (vztah D. k ikoně J. R. Říkovského z Dob- 
rěic, též o koresp. D. s F. Durychem o ní), Umění 
1975; M. Krbec: Problematika nikoliv jedné edice, 
ČLit 1977; G. N. Mojsejeva: Neznámé ve známých 
archívech (dokumenty v Knihovně NM o vztazích 
D. k Rusku), Čs. rusistika 1978.

mo

Dobrozvěst viz Hyllos—Dobrozvěst

Dobrý den

1927-1930

Humoristický a satirický časopis protifašistické a le
vicové orientace.

Vedoucí a odpovědný redaktor: K. Poláček. — Vy
davatel: Čin, tiskové a nakladatelské družstvo čes
koslovenských legionářů, Praha; při 4. roč. spoluvy- 
davatelem Tiskařská, nakladatelská a vydavatelská 
akciová společnost Pokrok, Praha. — Periodicita: 
čtrnáctideník. 14. 10.—23. 12. 1927 (roč. 1) 6 čísel; le
den 1928—prosinec 1929 (roč. 2 a 3) po 24 číslech; 
23. l.-l, 5. 1930 (roč. 4) 7 čísel.

DD byl vedle Trnu nejvýznamnějším humoris- 
ticko-satirickým časopisem 2. poloviny 20. let 
Ve srovnání s Trnem byl vyrovnanější co do 
literární i výtvarné úrovně, jeho levicové poli
tické stanovisko bylo však umírněnější: byl 
svými demokratickými zásadami blízký „hrad
ní“ orientaci, avšak i vůči ní si udržoval při 
hodnocení jednotlivých jevů nezávislost. Byl 
důsledně protireakční a protifašistický; v první 
řadě útočil proti J. Stříbrnému a jiným fašizují- 

cím nebo nacionalistickým tendencím (K. Kra
mářovi, V. Dykovi aj.), dále proti klerikálům, 
agrárníkům, hlinkovcům, kapitalistickému vy- 
dřidušství; vysmíval se maloměšťáctví, frázér- 
ství, volebnímu boji, cenzuře, sportovním váš
ním ap., značnou pozornost věnoval i umělec
kým osobnostem. Velmi výrazná byla výtvar
ná stránka listu, kterou karikaturami vytvářeli 
Š. Bednář, J. Čapek, Dr. Desiderius (= H. 
Boettinger), O. Fuchs, Z. Kratochvíl, A. Mora
vec, O: Mrkvička, F. Muzika, J. Novák, A. Pele, 
V. Rada, I. Rezek, F. Vojáček, občas též V. H. 
Brunner, A. Hoffmeister, O. Sekora aj. Prózou 
přispívali zejména Alarich ( = O. Hlaváč), J. 
Hašková (1. a 2. roč.), K. Poláček, občas i A1- 
cantara (= J. Wiener), K. Čapek (1. a 2. roč.), J. 
Kopta (2. roč.), F. Langer (2. roč.), V. Řezáč (2. 
a 3. roč.), J. Voskovec a J. Werich (3. roč.) aj., 
verši V. Lacina, zpočátku J. Kolman-Cassius 
(1. a 2. roč.), občas Alarich a J. Mach (též pod 
pseud. Viktor Klement); povídky z ruštiny (hl. 
M. M. Zoščenko, V. Katajev) překládali J. Dý
má, V. Cháb, A. Laim, R. Raše (šifra Ika), z an
gličtiny J. Hrůša. Na pokračování vycházely 
práce K. Poláčka Ze života hráčova (1. a 2. 
roč.; knižně Hráči, 1931), Hedvika a Ludvík (3. 
roč.; knižně 1931), Ze života klubového přívr
žence (4. roč., nedokončeno, knižně Muži v of
sajdu, 1931) a Žurnalistický slovník (2. a 3. roč., 
knižně 1934). Anekdoty otiskované v DD se 
staly základem dvou klasických anekdotic- 
kých souborů, Alarichovy Medicíny v županu 
(1929) a Poláčkových Židovských anekdot 
(1933); dále zde byly anekdoty právnické, 
o umělcích a politicích aj. Anonymně byly 
otiskovány zvláště četné parodie žurnalistic
kých rubrik (Denních zpráv, Dopisů redakci, 
anket, Módní hlídky, kritik, inzerátů aj.), 
v nichž šlo mnohdy o výsměch nízké úrovni 
pravicového bulvárního tisku; autorem většiny 
z nich byl K. Poláček, jemuž se podařilo v DD 
vytvořit časopis pestrý, čtivý a zábavný a zá
roveň i politicky břitký.

LITERATURA: V. Lacina in Co vám mám povídat 
(1966); J. Skalička: Představitelé pokrokové časopi
secké satiry na přelomu dvacátých a třicátých let 
(zvi. K. Poláček a V. Lacina), sb. Václavkova Olo
mouc 1966 (1967).

PP
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Dobřenský

Václav Dobřenský

* před 1550
† 14. 3. 1595 Praha

Spisovatel zábavně naučných knížek a sběratel.

Uváděn i s přídomkem: z Nigropontu, z Čer
ného mostu, ze Schwarzbrucku. Staroměstský 
měšťan původem ze zámožné rodiny, vzdělání 
nabyl asi na pražské univerzitě, ale nedosáhl 
bakalářství. Byl ve službách solního úřadu. 
1592 ho pražský tiskař J. Nigrinus přijal k své
mu erbu a titulu.

Byl dobře obeznámen se středověkou zá
bavnou a mravoučnou literaturou a hojně uží
val jejích látek při sestavování vlastních mra- 
vokárných spisků se zábavnými příklady. Přá
telský styk se soudobými literáty a tiskaři ho 
vedl k spisování příležitostných nábožensko- 
moralistních skladeb a k sbírám oslavných, 
gratulačních, pamětních aj. drobných humanis
tických tisků. Nashromáždil tak soubor na
mnoze unikátních památek domácí i cizí pro
venience, důležitý jako jedinečný historický 
pramen; označuje se Sborník Dobřenského a 
je uložen ve Strahovské knihovně.

KNIŽNĚ: Pramen vody živé, to jest naučení a vý
straha před cizoložstvem, a Koruna šlechetné 
a krásné panny Ctnosti (1581); Vrtkavé štěstí,... 
druhá stránka... slově Běh světa... (1583); Věník fí
kový, to jest zastření aneb výmluva všelijakého opil
ce (1587). — Jednolistové tisky: Pro památku a ku 
poctivosti... Danielovi Přelouckýmu... Modlitba 
krále Šalomouna... (1579); Rozjímání spasitedl- 
né... O vinici Páně... (1585); Krásně šedinami 
ozdobenému... panu Šimonovi Podmanickému... 
(1585); Příkladná historia o jednotě, lásce a svornos
ti... (b. d.); Historia příkladná, kterak žádnej člověk 
nemá se za příčinou přítomného štěstí a bohatství za 
šťastného držeti... (b. d.); Pro památku... Baltaza
rovi Pergerovi z Ebenperku... modlitba... (b. d.); 
Kratičký příklad a napomenutí, kterak máme každé
ho času střízliví a bedliví býti... (b. d.); Rozjímání 
pobožné o tom slovu sv. Pavla... (b. d.). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); 
Knihopis č. 1995-2005. ■ LITERATURA: J. Jire
ček: Rukověť 1 (1875); Č. Zíbrt: Strahovský sborník 
vzácných tisků příležitostných V. D. z druhé polovi
ny věku 16., ČČM 1909 + Písničky ze strahovského 
sborníku V. D. z konce 16. stol., ČL 1909; C. Straka: 
Památník V. D., ČČM 1909; Č. Zíbrt in Řády a práva 
starodávných pijanských cechů a družstev krato
chvilných v zemích českých (1910); J. Kolár in Česká 

zábavná próza 16. stol, a tzv. knížky lidového čtení 
(1960); Rukověť human. básnictví 2 (1966).

jk

Antoš Dohnal viz Leopold Josef Hans- 
mann

František Dohnal

* 31. 7. 1876 Čelčiceu Prostějova
† 28. 7. 1956 Prostějov

Básník, esejista, literární kritik z okruhu Katolické 
moderny a Družiny literární a umělecké, překladatel 
z francouzské, německé, polské a dánské literatury, 
dramatik a redaktor.

Byl nej starší z deseti dětí domkáře. V Brně 
studoval na nižším gymnáziu na Starém Brně 
(1888—92), kde na něj zapůsobil F. Bartoš, 
a na Prvním českém vyšším gymnáziu (mat. 
1896); zde na něho měli vliv katecheta a bá
sník V. Šťastný, historik F. Šujan a hudebník 
A. Vlk. Po bohosloveckých studiích v Brně 
(vysvěcen 1900) byl kaplanem v Nových 
Hvězdlicích u Vyškova, od 1907 farářem 
v Šardicích u Kyjova; v obou působištích byl 
činný v katolickém politickém hnutí, v Šardi
cích byl starostou Orla a založil a vedl zálož
nu. Po těžké nemoci 1923 přeložen do Křiža- 
novic u Bučovic, od 1937 žil na odpočinku 
v Prostějově, kde také zemřel a byl pohřben. 
— Již za gymnazijních studií získal široký lite
rární rozhled z knihovny svého strýce V. T. 
Dohnala, starobrněnského augustiniána; za 
svých častých návštěv v klášteře se spřátelil 
s T. E. Šilingerem, katolickým politikem a šéf
redaktorem deníku Hlas. Za bohosloveckých 
studií byl činný v bohoslovecké literární jed
notě Růže Sušilova a v polském kroužku; teh-
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Dohnal ♦

dy se spřátelil s J. Demlem a K. Dostálem-Lu- 
tinovem a přidružil se k hnutí Katolické moder
ny. Členem Družiny literární a umělecké byl od 
jejího založení (1913), brzy se stal i jejím funk
cionářem. Sám se pokusil sdružit katolické lite
ráty svou revuí Nový obzor, která představova
la spojovací článek mezi Katolickou modernou 
a skupinou kolem revue Archa.

Výchozím pocitem D. poezie, vyrůstající 
pod vlivem Vrchlického a francouzských de- 
kadentů a mystiků, byla hořkost a smutek, pra
menící z rozporů mezi ideály a drsnou životní 
skutečností (Zklamané touhy); ze skepse a pe
simismu jej k naději pozvedala víra a pokorné 
oddání Kristu. Z tohoto stanoviska odmítal D. 
pachtění za mocí, slávou, věděním a civilizač
ním pokrokem, pokud není provázeno kultu
rou srdce (lyrickoepické vize Fantomy), a utvr
zoval se v náboženských jistotách jako jedi
ném zdroji klidu a štěstí (Píseň o stříbrných 
mořích, Z mého psalteria). D. smysl pro časo
vé otázky se projevil jak trpkým vědomím 
protikladu bohatství a deptané chudoby i od
porem proti válečnému vraždění a ničení, tak 
oddaným soucítěním s vlastí, zkoušenou po 
Mnichově a za války (Žalm českého lidu). Ný- 
razněji než jako tvůrce poezie, která od ro
mantické zasněnosti a melancholie přecházela 
k rétoričnosti, uplatnil se D. jako přední kritik 
a překladatel Katolické moderny. (Vyškolil se 
na polské kritické literatuře.) Referoval o no
vinkách zvi. literatury české, polské a fran
couzské, v časopiseckých statích zkoumal zo
brazení a pojetí Krista v moderní české litera
tuře, v esejích analyzoval z katolického hledis
ka duchovní stav Evropy 19. století a mono
graficky se zabýval J. Jörgensenem, B. Björn- 
sonem a A. Mickiewiczem (v 1. sv. Studií 
a profilu). Jeho esejistiku silně ovlivnili před
stavitelé novokřesťanského hnutí ve Francii E. 
Hello a L. Bloy. Překládal literaturu francouz
skou (E. Hello, P. Verlaine, S. Mallarmé, M. 
Maeterlinck), německou (F. W. Weber) a pol
skou (K. Tetmajer-Przerwa aj.), především 
však dílo dánského spisovatele J. Jörgensena.

PSEUDONYM, ŠIFRY: František Léman; -al, F. D., 
Lmn. ■ PŘÍSPĚVKY in:Archa (1914-48; 1918-19 
Problém Krista v moderní krásné literatuře, 1920 
a 1925 Kristus v legendách moderní literatury, 1926 
Idea mesiánská v moderní krásné literatuře); Eva 
(1907-22); Hlas (Brno, 1899); Hlídka (1902-06, 
1934—35); Kazatelna (1906, 1911); antologie Květy 

poezie (1922); Lit. listy (1898—99; 1898 — 99 studie 
Adam Mickiewicz, 1899 překlad A. Lange: Současní 
básníci polští); Máj (1912); sb. Matka Boží v české 
poezii (1913); Meditace (1908—10); Muzeum 
(1897 — 1900); Na hlubinu (1931); Náš domov 
(1915-16); Našinec (1911); Nový obzor (1911 -13); 
Nový věk (1908); Nový život (1897 — 1907; 1899 stu
die St. Mallarmé); Obrázková revue (1900—01); Ob
zor (1900—10); Obzor rodinný (1920—21); alm. Ra
tolest olivová (1917); Soubor literárních prací a stu
dií vztahujících se k dílu a osobě J. Vrchlického 
(1942; Kristus v poezii J. V.); Týn (1917); Vlast 
(1917 — 18, 1933); Záboj(rukop. časopis, 1894-96); 
Život (1926). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatu
ře: Zklamané touhy (BB 1917); Studie a profily (EE, 
1. 1930, 2. 1933); Píseň o stříbrných mořích (BB 
1936); Fantomy (BB 1936); Poutníci a trosečníci Ab
solutna (EE 1939); Z mého psalteria {BB 1939, rozšiř, 
vyd. 1948); Svatý Václav (D 1941); Žalm českého li
du (BB 1945). — Překlady:]. Jörgensen: Obrazy řím
ských světců (1938) + Svatý oheň (1941). ■ REDI
GOVAL časopisy: Záboj (rukop. studentský časopis, 
Brno, 1894 — 96); Obzor (1908, od č. 7 — 1910, s L. 
Tomáškem); Nový obzor (1911 — 13). I

BIBLIOGRAFIE: V. Bitnar: Bibliografie díla F. 
D., Archa 1936 (s životopisem, přehledem literární 
tvorby a soupisem literatury o autorovi). ■ LITE
RATURA: L. Zamykal in F. D.: Zklamané touhy 
(1917); ■ ref. Zklamané touhy: J. K, NL 8. 9.1917; X. 
(X. Dvořák), Týn 1917; E. Masák, Archa 1918; S. Jež: 
Tři knihy katolické poezie, Moderní revue 1917/18 
■ ; E. Masák: Ohlasy války a převratu v katolické 
poezii 3, Občanské noviny 4. 8. 1921; V. Bitnar: F. D. 
padesátníkem, Den 29. 7. 1926 4- Literární dílo Do
hnalovo, Den 14. 8. 1926 + Polští básníci v díle F. 
D., Našinec 1. 8. 1926 + Na okraj D. knihy esejů, 
Našinec 20. —25. 6., 19. 8. 1931; ■ ref. Studie a profily 
2: V. Stupka, LidN 15. 7. 1933; B. S. (Slavík), Archa 
1933; V. Bitnar: Literární esej v díle Dohnalově, Den 
27. 7.1935 ■; ■ ref. Fantomy, Píseň o stříbrných mo
řích: B. Slavík, LidN 10. 2.1936; J. M. S. (Slavík), No
vý národ 1936, s. 71 ■; V. Bitnar: Šedesátiny F. D., 
Den 1. 8. 1936; ne (A. Novák): Básník a kritik Kato
lické moderny, LidN 27.10.1936; J. Rozmahel: K še
desátinám P. F. D., Archa 1936; E. Masák: Spisovatel 
F. D. šedesátníkem, Náš domov 1936; V. Bitnar: F. 
D., alm. Poselství (1938); ■ ref. Z mého psalteria: B. 
Slavík: K vývoji náboženské lyriky na Moravě, 
LidN 11. 3. 1940; J. B. (Borecký), Zvon 1939/40 ■; O. 
Svozil: Kytka k sedmdesátinám básníka a překlada
tele F. D., Archa 1945/46 + Básník F. D. sedmdesát
níkem, Svob. noviny 31. 7. 1946 -I- Básník F. D. 
sedmdesátníkem, Lid. demokracie 30. 7. 1946; V. S. 
(Stratil): V Prostějově dožil se..., Malovaný kraj 
1946; J. M. Svoboda: ref. Žalm českého lidu, Archa 
1945/46; I. Bauše: Šíp Váš na doletu, Archa 1947; O. 
Svozil: Úmrtí vynikajícího kněze-spisovatele, Du
chovní pastýř 1956. pp
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Dokoupil

Antonín Dokoupil

* 7. 6.1887 Suchonice (S.-Přestavlky) u Olo
mouce
† 22. 12. 1961 Brno

Autor dramatických, prozaických a básnických pra
cí deziluzívního rázu, editor prvního výboru z J. 
Wolkra.

V Kroměříži studoval od 1898 na arcibiskup
ském a pak německém státním gymnáziu, po 
maturitě (1906) v Praze na filoz. fakultě obor 
čeština—němčina. Po jednoroční vojenské 
službě a po absolutoriu (1913) začal působit 
jako středoškolský profesor v Prostějově. Zde 
krátce učil češtině J. Wolkra, který ve svém 
profesoru našel obětavého rádce v životních 
i literárních záležitostech; tento vztah později 
přerostl v důvěrné přátelství (Wolker mu při
psal hru Nejvyšší oběť, D. podstatně ovlivnil 
Wolkrův ideový přerod, mluvil nad jeho rakví, 
vydal první výbor z Wolkrovy poezie a svými 
radami přispěl k napsání knihy Jiří Wolker ve 
vzpomínkách své matky). Už v srpnu 1914 mu
sel D. narukovat, v září 1917 byl na italské 
frontě zajat, brzy nato vstoupil do legií, s ni
miž se 1919 vrátil do vlasti; pak ještě až do ja
ra 1920 konal službu v čs. armádě, zčásti též 
na Slovensku. Poté znovu nastoupil učitelské 
místo v Prostějově, od 1923 učil v Brně, a to až 
do 1941, kdy byl předčasně penzionován.

Různorodou literární činnost A. D. stmelo- 
vala neměnná autostylizace a opakující se zá
kladní konflikt. Autostylizační postoj byl opa
nován pocitem sebeironické zatrpklosti, který 
vyvěral jak z autorovy příslušnosti ke generaci 
rozbité válkou, tak z jeho uměleckého outsi
derství. Ústřední konflikt rostl z napětí mezi 
pólem ideálů a čistého citu a pólem soudobé 
životní praxe. Kladný pól přinášel do jeho 
prací lyrické zanícení, záporný pak deziluzívní 
a ironické zpodobování toho, co autorovi 
představovalo životní mizérii nej výrazněji: 
vesnického mamonářství a nadto celé spole
čenské struktury, která je plodí, dále existenční 
bídy inteligence a konečně vojenského a cír
kevního stavu (militarismu a klerikalismu). 
Nejčastějšími hrdiny stávali se proto u D. ti, 
kdo na daný stav naráželi, střetávali se s ním 
a hynuli; konflikt ponechával autor často v ro
vině názorového sporu. Počátkem 20. let, po 
čas autorovy komunistické orientace, nabyla 

D. literární činnost vysloveně satirického rázu. 
Jeho umělecké aspirace se projevily nejzřetel
něji v jeho dramatice, a to v kompozici hry 
Klid a v rytmické organizaci i svérázné adap
taci odysseovského motivu hry Nausikaá.

PSEUDONYM: A. Kavoň. ■ PŘÍSPĚVKY in: Ča
sopis pro moderní filologii (od 1925); Lit. rozhledy 
(od 1925); Lumír (od 1910); Rudé právo (od 1924); 
Tvorba (od 1928); Var (od 1924). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie: Mamon (D 1912); Na památku (JUDr. M. Ko
lečkáře) (1913); Klid (D 1916, pseud. A. Kavoň); Ze 
zápisků zběhových (BB b. d., 1919, pseud. A. Kavoň); 
Kocourkov (D b. d., 1920, pseud. A. Kavoň); Náš Mi
kuláš (D 1922, pseud. A. Kavoň); Moje mladá léta 
(PP b. d., 1929); Pohádka o smutném rytíři a horské 
říčce (P 1931); Nausikaá (D b. d., 1935). ■ KORE
SPONDENCE: P. Blažíček: Z korespondence Jiřího 
Wolkra s A. D. (z 1916-23), ČLit 1958. I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Čtení z Jiřího Wolkra (1925). I

LITERATURA: J. W. (Wolker): ref. Ze zápisků 
zběhových, Prostějovský rozhled 1920, č. 27 → Pró
za a divadelní hry (1954); J. H. (Hora): Z nových 
knih, PL 6. 6. 1920; K. Sezima: ref. Pohádka o smut
ném rytíři a horské říčce, Lumír 1931/32; P. Blaží
ček: Přítel básníkův, Čs. voják 1957, č. 1; in J. Wol
ker: Dopisy (1984, ed. Z. Trochová).

jo

Jan Dokulil

* 13. 7. 1910 Mastník u Třebíče
† 1. 2. 1974 Svitávka u Boskovic

Lyrik z generace katolických básníků 30. let, překla
datel náboženské poezie.

Původem z rolnické rodiny vzdáleně spřízně
né s J. Zahradníčkem. Absolvoval klasické 
gymnázium v Třebíči (mat. 1929), pak studoval 
rok na pražské filoz. fakultě (obor angličtina— 
čeština), odkud přešel na katolické bohosloví 
do Brna (vysvěcen 1935). Jako kaplan působil 
v Protivanově, v Třebíči (při bazilice na Před- 
klášteří) a v Měříně, v předvečer války se stal 
farářem v Uhřínově u Velkého Meziříčí. V 50. 
letech byl uvězněn, 1967 rehabilitován (též zá
sluhou přímého svědectví arm. generála L.
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Svobody), před rehabilitací zaměstnán jako 
knihovník v Západomoravském muzeu v Tře
bíči a jako archivář spotřebního družstva Jed
nota v Mor. Budějovicích; od ledna Í968 byl 
administrátorem na faře ve Svitávce.

Svými motivy oblažujících ran, totální po
míjivosti, smrti jako cesty k věčnému životu, 
boží milosti stravující lidskou pýchu, svárem 
duše s tělem, tajemnými přípověďmi, sklony 
k verbalismu a oblibou abstrakce, v níž často 
mizí smyslový zážitek života a světa, a hlavně 
svým krajinným zakotvením i smírně nábo
ženskou interpretací rodného kraje připomíná 
D. poezie dílo J. Zahradníčka; liší se od něho 
jednak církevně rigoróznějším pojetím boha 
a lidského údělu, jednak skromnější lyrickou 
intenzitou. Vrchol D. díla představuje sbírka 
Lidský živote, v níž se básník v hranicích svého 
náboženského světového názoru vyrovnává 
s pohromami z let 1938—39, a to bez malomy
slnosti, hrdě a v plné důvěře v budoucí vítěz
ství rodné země; náboženské obrazy adventu, 
Popelce, zvěstování a ostatních událostí cír
kevního roku nabyly zde jinotajného vlaste
neckého smyslu. Vlastenecké ladění doznívalo 
ještě i v D. poslední sbírce. Dramatické vidění 
světa a života v jeho protikladech je základem 
D. metaforiky, která — tlumočena verši vnitř
ně melodickými — nevyznívá drásavě. Větši
nou v náboženské službě jsou D. překlady, 
pravidelné komentáře k nim a esejistika.

PŘÍSPĚVKY in: Akord (1939-48); Archa (1934); 
Čteme (1940); Lid. noviny (1933); Listy pro umění 
a kritiku (1936); Poezie (1932—33); Rozhledy po li
teratuře a umění (1936); Řád (1934-36). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Křížové dni (BB 1935); Tvým slovem 
(BB 1937); Lidský živote (BB 1940); Tváří v tvář (BB 
1947). — Překlady: Hymny (1937, t. r. 2. vyd. s tit. 
Starokřesťanské hymny); J. H. Newman: Maria v li- 
tániích (1939); A. K. Emmerich: Hořké umučení Pá
na našeho Ježíše Krista (1948). I REDIGOVAL ča
sopis Akord (1939—40, s M. Dvořákem, A. Vyskoči
lem a J. Zahradníčkem). ■ VYDAL: Evangelium 
svátého Matouše z Bible svatováclavské (1939, s A. 
Vykopalem). ■

LITERATURA: ■ ref. Křížové dni: J. Strakoš, 
Akord 1935, s. 27; A. Novák, LidN 6. 5. 1935; V. Hr
bek (Z. Kalista), Lumír 1934/35, s. 452; Nk (B. No
vák), LUK 1935, s. 475; B. V. (Václavek), Index 1935, 
s. 113 4- U Blok 1936, s. 90 ■; ■ ref. Tvým slovem: 
G (F. Götz), NO 28. 3. 1937; A. N. (Novák), LidN 14. 
a 15. 3. 1937; B. V. (Václavek), Index 1937, s. 34; J. 
Strnadel, Ranní noviny 8. 4. 1937; J. Chalupecký, Čin 
1937, s. 35 ■; B. Novák: Nástup J. D. (o dosavadní 

tvorbě), Rozhledy po literatuře a umění 1937; J. Za
hradníček: ref. Hymny, Řád 1939; ■ ref. Lidský živo
te: B. Fučík, Akord 1939/40, s. 279; J. P. (Popelová), 
Nár. práce 7. 7. 1940 ■;■ ref. Tváří v tvář: G. (F. 
Götz), NO 3. 8. 1947; J. Pistorius, KM 1947 ■; M. 
Dvořák: Gymnázium básníků, Almanach k stému 
výročí gymnázia v Třebíči (1971); E. J. Havlíček: Ze
mřel básník, Kostnické jiskry 1974, č. 8; Z. R.: Vzpo
mínka na básníka, Katol. noviny 1975, č. 27.

mb

Julius Dolanský

* 23. 2. 1903 Všetuly (Holešov-V.)
† 26. 4. 1975 Praha

Literární historik, slavista, bohemista a komparatis- 
ta, kritik a kulturní publicista; jako historik české li
teratury se zabýval jednak problémy regionální lite
ratury, jednak a zejména obrozenským písemnic
tvím, a to jak jeho významnými představiteli, tak 
jeho souvislostmi mezislovanskými.

Pův. jm. Julius Heidenreich (do 1945), pak se 
podepisoval též Heidenreich-Dolanský nebo 
Dolanský-Heidenreich. Studoval gymnázium 
zprvu ve Strážnici (1914—15), potom v Kro
měříži (mat. 1922), 1922—27 na brněnské filoz. 
fakultě obory čeština, němčina a slovanské li
teratury (doktorát 1927 prací Vliv Mickiewi- 
czův na českou literaturu předbřeznovou}, 
1928—30 jako stipendista v Jugoslávii na uni
verzitách v Bělehradě, Záhřebu a Lublani. 
Oženil se s dcerou spisovatele Josefa Holečka, 
PhDr. Jelenou H. (1899 — 1980), která působila 
jako koncertní pěvkyně, divadelní a hudební 
referentka a překladatelka (zejm. operních li
bret). 19 let učil na střední škole, nejprve na 
reálce v Brně (1926—28), později, s přestávka
mi, na reálných gymnáziích v Praze (do 1945). 
1933 se habilitoval pro obor srovnávacích dě
jin slovanských literatur na Univerzitě Karlo
vě, kde pak působil jako soukromý docent až 
do uzavření vysokých škol 1939. Za okupace 
byl kratší dobu vězněn v pankrácké trestnici. 
1945 byl jmenován řádným profesorem pro 
obor jugoslávských jazyků a literatur (jako 
nástupce prof. M. Můrka). Postupně rozšířil
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své univerzitní působení i na jiné studijní a vě
decké obory, zvláště na rusistiku; spolu s B. 
Mathesiem byl pak jejím vůdčím představite
lem na pražské filozofické fakultě. 1952—63 
byl ředitelem Slovanského ústavu až do jeho 
zrušení, 1952 byl zvolen členem koresponden
tem ČSAV. Od 1956 pracoval ve vedoucích 
funkcích v Čs. komitétu slavistů, 1963—70 byl 
místopředsedou Mezinárodního komitétu sla
vistů. Po svém odchodu z aktivní služby na 
univerzitě (1971) zastával až do své smrti řadu 
vědeckých a organizačních funkcí (mj. redak
tor čas. Slavia a předseda Mezinárodní komise 
pro slavistickou literárněvědnou bibliografii). 
Neméně rozsáhlá a intenzívní byla i jeho čin
nost veřejná (mj. v Sokole a v ústředních poli
tických orgánech státu) a vědecky organizační. 
Z jeho iniciativy bylo tradiční čs. bádání o slo
vanských národech rozšířeno i na jiné výcho
doevropské národy socialistického tábora.

Konstantami vědecké práce J. D. bylo jed
nak spojování bohemistiky se slavistikou, jed
nak převažující tematické zaměření na proble
matiku obrození, romantismu a realismu; jen 
výjimečně překračoval tento časový rámec, 
obvykle v pracích rázu spíše popularizačního. 
Jako žák A. Nováka a slovanského kompara- 
tisty J. Horáka zabýval se už na brněnské uni
verzitě pod vlivem jejich literárněvědných 
koncepcí i metod studiem české literatury, od 
samých počátků ve vztahu k širšímu kontextu 
slovanskému, popřípadě mezislovanskému. Je
ho vědecké prvotiny, věnované lidovým pís
mákům, zejména hanáckému krajanu J. T. 
Kuzníkovi, signalizovaly zároveň budoucí sy
stematický zájem o lidové a demokratické 
složky literárního vývoje. V stěžejních dílech 
meziválečného období, v monografii o Mickie- 
wiczově vlivu na českou literaturu předbřez
novou i v práci o ruských základech srbského 
realismu, vycházel metodologicky ze zásad 
tehdejší komparatistiky, jíž šlo především 
o dosvědčení vlivu, aniž by se stejným zauje
tím pátrala po specifických odlišnostech, vy
plývajících z rozdílného společenského a lite
rárního kontextu i z individuálního založení 
studovaných zjevů. Ačkoli se D. nedokázal 
ubránit přeceňování úlohy vlivů, měla jeho 
meziválečná díla, zejména první z nich, svůj 
kladný smysl tím, že si za předmět studia zvo
lila vliv pokrokový a svým slovanstvím posilu
jící národní charakter české obrozenské litera
tury. — Práce publikované v letech bezpro

středně poválečných, vzniklé však z větší části 
ještě za války, svědčí o dočasném příklonu 
k literárněvědnému strukturalismu: z jeho hle
diska podal D. v monografii o Jungmannově 
odkazu přehled vývoje české literární vědy, do 
něhož vyústilo jeho podrobné zhodnocení 
Jungmannova díla. V dalším poválečném ob
dobí se D. pokusil přehodnotit své dosavadní 
principy a postupy na podkladě marxisticko- 
leninské metodologie. Nemálo píle a pozor
nosti věnoval v těch letech i tomu, aby domácí 
vědeckou veřejnost seznámil s výsledky vý
znamných sovětských literárněvědných disku
sí a přispěl k aplikaci těchto zásad v badatel
ské praxi literární vědy české. Snaha o důsled
ný příklon k marxistické metodě je charakte
ristická pro zevrubnou monografii o Masary
kově vztahu k předrevolučnímu Rusku; v ní se 
D. vyrovnal v polemickém zaujetí nejenom se 
složitým zjevem Masarykovým, ale do značné 
míry i se svou vlastní názorovou minulostí. — 
V posledním období D. života spočívalo těžis- 
ko výzkumů v novém pohledu na problemati
ku RKZ. Z několikaletého úsilí vznikla série 
srovnávacích monografií, zabývajících se pře
vážně prameny RKZ. Přes radikální posun 
v autorově světovém názoru i vědecké meto
dologii, jak k němu došlo během poválečných 
let, projevují D. poslední díla zřetelné metodo
logické shody s autorovými vědeckými prvoti
nami, a to zejména v úsilí dosvědčit určitý vliv, 
popřípadě nahradit dotud tradovaný vliv vli
vem jiným. — Už od studentských let byl D. 
referentem Lidových novin, kam psal nejen 
o českých překladech ze slovanských literatur, 
ale i o původních novinkách.

PSEUDONYM, ŠIFRY: J. Dolský; J. D., J. DoL, J. H., 
jhd., jhch., J. Hch., J. H-ch. ■ PŘÍSPĚVKY in: Acta 
Universitatis Carolinae (od 1964); Baťova služba ve
řejnosti (od 1926); sb. Bulharsko v životě a práci lidu 
v minulosti a nyní (1950); Bulharsko ve výstavbě (od 
1961); Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury 
(od 1963); Cíl (od 1946); sb. Co číst ze světových lite
ratur (1961); Časopis Matice mor. (od 1923); ČNM 
(od 1932); Časopis pro moderní filologii (od 1938); 
Časopis pro slovanské jazyky, literaturu a dějiny 
SSSR (od 1956); Časopis teorie a praxe (od 1941); 
Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olo
mouci (od 1937); Čes. literatura (od 1962); Čes. osvě
ta (od 1948); Čes. rodina (od 1942); sb. Česko-bul- 
harské vztahy v zrcadle století (1963); Českosl. rusi- 
stika (od 1957); sb. Československé přednášky pro 4. 
Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), Česko-
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slovenské přednášky pro 5. Mezinárodní sjezd sla- 
vistů v Sofii (1963), Československé přednášky pro 
6. Mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), Česko
slovenské přednášky pro 7. Mezinárodní sjezd sla
vistů ve Varšavě (1973); Československo-jihoslo- 
vanská revue (1930—39); sb. Československo-pol- 
ské přátelství (1949); Českosl. svět (od 1963); Čes. 
časopis filologický (od 1943); Čes. časopis historický 
(od 1934); Čes. jazyk a literatura (od 1955); Čes. lid 
(od 1954); sb. Čeština v životě a ve škole (1947); sb. 
Čtvero setkání s ruským realismem (1958); sb. Ději
ny a národy (1956, o čs.-maďarských vztazích); Ději
ny a současnost (od 1963); Dělnická osvěta (od 
1937); Div. noviny (od 1966); Dnešní Jugoslávie (od 
1960); Družba (od 1965); sb. Franku Wollmanovi 
k 70. narozeninám (1958); Hlas revoluce (od 1948); 
Host do domu (od 1957); Hovory o knihách (od 
1939); Impuls (od 1968); sb. In memoriam Arne No
váka (1940); sb. Jednotou Slovanstva k míru (1948); 
sb. Jos. Dobrovský 1753—1953 (1953); sb. K proble
matice realismu (1958); sb. Kniha o Praze (1960); 
Kojetínské hlasy (od 1925); Kolo (od 1940); Krit. 
měsíčník (od 1940); sb. Kultura na prahu zítřka
(1946);  Kult, politika (od 1946); Kult, tvorba (od 
1964); Květen (od 1956); Květy (od 1951); Kytice (od 
1947); sb. K. H. Mácha (1937); sb. Lev Nik. Tolstoj 
1828 — 1910 (1960); Lid. demokracie (od 1945); Lid. 
kultura (od 1947); sb. Lidová tradice (1971); Lid. no
viny (od 1924); sb. Literárně vzťahy Slovákov a juž- 
ných Slovanov (1968); Lit noviny (od 1952); Lit. no
viny Elku (od 1946); Literatura ve škole (od 1953); 
Lumír (od 1935); Mladá fronta (od 1945); Morava 
(od 1925); sb. Morava Arne Novákovi (1941); sb. 
Moskva, 800 let města (1947); Nár. a Stavovské di
vadlo (od 1937); Nár. listy (od 1937); Nár. osvoboze
ní (od 1948); sb. Náš Majakovskij (1951); Naše Va
lašsko (od 1940); Naše věda (od 1936); Naše zprávy 
(od 1940); Nová mysl (od 1951); Nová svoboda (od 
1945); Nový život (od 1949); Obrana lidu (od 1965); 
Ottův slovník naučný nové doby (od 1933); sb. Pade
sát let Městských divadel pražských (1958); sb. Pa
mátník šedesáti ročníků maturantů gymnázia Marie 
Kudeříkové ve Strážnici (1965); Panoráma (od 
1937); Pedag. rozhledy (od 1926); Plamen (od 1961); 
sb. Pocta Fr. Trávníčkovi a Fr. Wollmanovi (1948); 
Práce (od 1946); Práce a současnost (od 1967); Pra
ha—Moskva (od 1937); Právo lidu (od 1946); sb. 
Pražská univerzita Moskevské univerzitě (1955); sb. 
Přednášky ve 14. běhu letní školy slovanských studií 
v roce 1970 (1971); sb. Puškin u nás 1799—1949 
(1949); sb. Ročenka Slovanského ústavu v Praze
(1947);  Rodiče a škola (od 1944); Rovnost (od 1960); 
Rudé právo (od 1956); Ruch v tělovýchově a sportu 
(od 1949); Ruský jazyk (od 1952); Rytmus (od 1943); 
Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzi
ty (od 1961); Sb. prací Emanuelu Lešehradovi (1937); 
Sb. ševčenkovský (1965); Slavia (1930—74); Slavica 
Pragensia (od 1959); sb. Slovanská družba (Třebe

chovice p. O. 1948); sb. Slovanská filologie na Uni
verzitě Karlově (1968); sb. Slovanská vzájemnost 
1836—1936 (1938); sb. Slovanské spisovné jazyky 
v době přítomné (1937); Slovanské štúdie (od 1960); 
Směna (od 1954); Směr (od 1948); Socialistická re
vue (od 1948); Sokol (od 1949); Sokolský věstník (od 
1948); Sokolský vzdělavatel (od 1948); sb. Soubor li
terárních prací a studií vztahujících se k dílu a osobě 
J. Vrchlického (1942); Sovětská věda-literatura (od 
1952); sb. Strážce tradice (1940); Student (od 1945); 
sb. Studia Balcanica Bohemoslovaca (1970); sb. Stu
die a vzpomínky A. Novákovi (Vyškov 1930); Svět 
socializmu (od 1968); Svět v obrazech (od 1956); 
Svob. noviny (od 1945); Svob. slovo (od 1952); Svob. 
zítřek (od 1946); Teorie a praxe tělesné výchovy (od 
1962); Tvorba (od 1938); Učit, noviny (od 1950); sb. 
Účtování a výhledy (1948); Večerní Praha (od 1966); 
sb. Večery básníků Horáčka (1941); sb. Velká říjno
vá socialistická revoluce (1958); sb. Verše nad melo
dií (1940); Věda a život (od 1955); Vědecká kniha 
(od 1959); Věstník Čes. akademie zemědělské (od 
1943); Věstník ČSAV (od 1961); Vychovatel v Če
chách a na Moravě (od 1943); Vysoká škola (od 
1955); sb. Vítězství sovětské demokracie (1947); 
Vlasta (od 1956); sb. Z dějin literatur slovanských
(1948);  sb. Z doby Boženy Němcové (1945); Za so
cialistické Maďarsko (od 1955); Zborník filoz. fakul
ty Univerzity Komenského (od 1966); Zborník (pův. 
Sborník) Matice slovenskej (od 1935); sb. Zdeňku 
Nejedlému ČSAV (1953); Zeměd. zprávy (od 1940);. 
■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Jan Tomáš Kuzník, 
zapomenutý básník staré Hané (1927); Vliv Mickie- 
wiczův na českou literaturu předbřeznovou (1930); 
Ruské základy srbského realismu (1933); Gavlovičo- 
va „Valaská škola“ (1935); Životní dílo českého budi
tele Josefa V. J. Michla, u lidu Drašara (1935, s K. 
Stránským); Arne Novák (1940); Jungmannův odkaz 
(1948); Tisíc let našich styků s Polskem (1949); Ale
xandr Petófi, básník maďarského lidu (1950): Tysi^c 
let naszych stosunków z Polsky (Praha 1950); Šev- 
čenko u nás (1951); Fr. Lad. Čelakovský 1852 — 1952 
(1952); „Kultura“ v Titově Jugoslávii (1952, s T. Bal- 
kem a P. Ponjavičem); Veliký Říjen a česká literatu
ra (1957); Velká říjnová socialistická revoluce v ději
nách a kultuře Československa (1958); O poslání 
Slovanské knihovny v Praze (1958); Masaryk a Rus
ko předrevoluční (1959); Sovětské umění v boji za 
komunismus (1960); Mistři ruského realismu u nás 
(1960); A. P. Čechov 1860—1904 (1960); Stopami bu
ditelů. Studie o pokrokových tradicích našeho obro
zení (1963); Ruští revoluční demokraté (1964); Ne
známý jihoslovanský pramen Rukopisů královéd
vorského a zelenohorského (1968); Ohlas dvou rus
kých básníků v Rukopisech královédvorském a zele
nohorském (1969); Karel Jaromír Erben (1970, s vý
borem); Záhada Ossiana v Rukopisech královédvor
ském a zelenohorském (1975). I REDIGOVAL ča
sopisy: Byzantinoslavica (1952—75); Českosloven-
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ská rusistika (původně Sovětská věda-literatura, 
1952—75); Československo-jihoslovanská revue 
(1935—40); Praha-Moskva (1945—50, 1958—62); 
Slavia (1952—75); Směr (1948); Tvorba (1948); Věda 
a život (1958—61); knižnice: Jihoslovanská knihov
na (1935—36); Polská knihovna (1936—37); Knihov
na Slovanského literárního klubu (1946—48); Spisy 
M. J. Saltykova-Ščedrina (1951—70); Spisy L. N. 
Tolstého (od 1954); sborníky: Co číst z literatur slo
vanských (2 sv., 1935); Strážce tradice. Arne Nová
kovi na památku (1940, s J. Horákem a A. Pražá
kem); Moskva — 800 let města 1147 —1947 (1947); 
Puškin u nás. 1799—1949 (1949, s jinými); Prezident 
republiky Klement Gottwald Sokolstvu 1947 — 1949 
(1949); Pražská univerzita Moskevské univerzitě. 
Sborník k výročí 1755—1955 (1955, s jinými); Co 
číst z literatur slovanských (1957); P. J. Šafařík 
1795—1861 (1962, s jinými); Dějiny a národy. Lite- 
rárněhistorické studie o čs.-maďarských vztazích 
(1965); Sravnitělnaja tipologija v izučenii češsko- 
russkich litěraturnych vzaimootnošenij. Češsko-rus- 
skije i slovacko-russkije litěraturnyje otnošenija, ko- 
něc 18-načalo 20 vekov (1968, s jinými); Ottův slov
ník naučný nové doby (člen redakce 1933—41). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: T. Kuzník: Hanácké pís- 
ně z časů roboty (1936); K. J. Erben: Nestorův leto
pis ruský (1940); J. Horák: Z dějin literatur slovan
ských (1948, s J. Thonem). ■

BIBLIOGRAFIE: J. F. Franěk a kol.: Bibliografie 
prací J. D., Bulletin Ústavu ruského jazyka a litera
tury 1963 (za léta 1923-62); red. kol.: Bibliografie 
prací J. D. 1962—72, Slavia 1973; L. Čuprová in Čs. 
práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských náro
dů od r. 1760 (1972). ■ LITERATURA: K Krejčí: 
Padesátiny J. D., Slovanský přehled 1953 4- K pade
sátinám J. D., LitN 1953, č. 7; M. Wagner: Literárně
vědné dílo prof. J. D., Čs. rusistika 1963; K. Krejčí: 
Vědecké dílo J. D., Bulletin Ústavu ruského jazyka 
a literatury 1963 4- in Slovanská filologie na Úni- 
verzitě Karlově (1968); S. Wollman: J. D. sedmdesá
tiletý, ČLit 1973; ■ nekrology: K. Krejčí, Věstník 
ČSAV 1975; I. Dorovský, Universitas 1975; S. Woll
man, ČLit 1976; K. Krejčí, Slavia 1976 ■; M. Řepko
vá: ref. Záhada Ossiana v Rukopisech králové
dvorském a zelenohorském, ČLit 1976; K. Krejčí: 
Nedožité výročí českého slavisty, Lid. demokracie 
23. 2. 1978.

vk

Karla Dolénková

* 8. 6. 1895 Praha
† 30. 5. 1977 Praha

Prozaička, autorka knih pro mládež.

Roz. Procházková, provd. Dolínková; poté co 
se začátkem 30. let její manžel vrátil ke správ
nému znění svého příjmení, psala se i ona Do
lénková. Vychodila Dívčí průmyslovou školu 
v Praze (1916) a vyučila se švadlenou a vyší- 
vačkou. 1917 se provdala za M. Dolínka, maji
tele nakladatelství Helios, 1917 — 22 vedla 
Ateliér pro výšivky krojů. 1931 absolvovala 
knihovnický kurs. Po zániku manželova nakla
datelství se stala módní referentkou řady listů, 
zároveň byla členkou redakčního kruhu Roz- 
sévačky a přispívala do rozhlasového vysílání 
pro školy i pro ženy. 1934—39 byla předsed
kyní Jednoty žen a dívek na Žižkově, pracova
la ve Španělském výboru, Lize pro lidská prá
va a v Syndikátu pracující inteligence. 1939 ji 
3 měsíce věznilo gestapo. 1946—47 pracovala 
jako redaktorka časopisu Československá že
na, odkud po těžkém onemocnění odešla do 
důchodu.

Psychologizujícím prózám, věnovaným pro
blematice ženy (ať už jí je mladá studentka 
v knize pro mládež Predjaří, či stárnoucí, 
vnitřně rozvrácená spisovatelka v Romancí), 
jsou umělecky nadřazeny mozaikovité obrazy 
prostého venkovského lidu; poklidný choď 
každodenního života je v nich prokládán dra
matickými výjevy lidských vášní. V románu 
Panenská země z Podkarpatské Rusi 30. let 
přistoupil k tomu vyhraněný zřetel sociálně 
kritický.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta; Čes. slovo; Českosl. žena; 
Hvězda; Lid. noviny; Nár. listy; Nár. osvobození; 
Nová doba (Plzeň; 1936 pův. znění románu Panen
ská země); Právo lidu; Rozsévačka; Rudé právo; 
Slovíčko; Tribuna (od 1912); Škola a rodina. ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Maminka Ťokťok a její děti (P 
pro ml., 1929, pod jm. K. Dolínková); V pasti (P 
1931, pod jm. K. Dolínková); Šáňa a Rolf (P pro ml., 
1933); Moje rodná (P 1942); Romance (P 1943); 
Kouzelné pohádky (1943); Panenská země (R 1946); 
Předjaří (P pro ml., 1947); Rozpustilá pohádka 
(1950). I LITERATURA: M. M. (Majerová): ref. 
Maminka Ťokťok a její děti, Čin 1929/30; V. Ryba: 
Z nové prózy (ref. V pasti), PL 28. 6. 1931; ■ ref. Pa
nenská země: Z. Koňák, NO 27. 3. 1947; Hý (L. Ho-
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lý), Svob. slovo 16. 4. 1947 ■; -zdk- (Z. Koňák): Dív
čí románek (ref. Předjaří), NO 30. 7. 1947; F. Tenčík: 
Knižnice pro národní školy v SNDK (ref. Rozpustilá 
pohádka), Štěpnice 1950/51.

pb

Jan Dolenský

* 19. 6. 1859 Jesenný u Semil
† 11. 2. 1933 Praha

Autor popularizačních prací z přírodovědy a z his
torie, povídkář a překladatel z němčiny, pedagog.

Otec byl truhlářem (jako modelář pracoval 
v Hamrech) a chalupníkem na samotě Trojan- 
ka v obci Jesenný. D. navštěvoval školu ve Vy
sokém nad Jizerou, reálku v Mladé Boleslavi 
(1871 —74) a učitelský ústav v Praze (mat. 
1878). Jako učitel působil nejprve v Olšanech 
u Prahy a öd 1880 na různých měšťanských 
školách v Praze; 1902 se stal ředitelem měš
ťanské školy na Novém Městě v Praze, 1921 
odešel do důchodu. Odborně se zabýval otáz
kami výchovy mládeže, 1909 se účastnil pedo- 
logického sjezdu v Bruselu a 1910 byl jeho pé
čí otevřen pedologický ústav v Praze. Byl spo
luzakladatelem Bolzanova sirotčince a literár
ního sdružení Dědictví Komenského, věnoval 
se také učňovskému školství (od 1883 působil 
na pokračovacích školách živnostenských 
a zorganizoval vzdělávací a výchovné kursy 
Besídky učňovské). Založil a řídil dětské časo
pisy (Květy mládeže, Česká mládež, Mladý 
Čech), přispíval do pedagogických časopisů, 
řídil časopis Beseda učitelská a spoluredigoval 
Pedagogické rozhledy.

D. literární činnost je zaměřena pedagogic
ky. Napsal řadu popularizačních prací z pří
rodních věd a z historie, mnohdy beletrizova- 
nou formou obrázků a črt {Přírodopisné obráz
ky aj.). Výchovné cíle sledoval i při překladech 
a úpravách cizí literatury (např. povídek K. G. 
Nieritze) i ve vlastní literární práci. Zde se 
obracel zejména k rodnému Podkrkonoší, psal, 
dojemné povídky ze života prostých lidí, které 
spojoval s naučením o síle křesťanské lásky
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a obětavosti a s varováním před zhoubným 
morálním vlivem města (Upomínky z cest živo
ta, Zlatá srdce); podobné zaměření mají i D. 
prózy pro mládež (Drobné obrázky, Dobro- 
déj).

PŘÍSPĚVKY in: Beseda učitelská (od 1880); Budeč- 
ská zahrada (od 1888); Čes. mládež (od 1898); Jarý 
věk (od 1883); Květy mládeže (od 1895); Malý čte
nář (od 1885); Mládí; Mladý Čech (od 1900); Nár. 
listy (od 1902); Pedag. rozhledy (od 1888); Zábavné 
listy (od 1879). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Upomínky 
z cest života (PP 1880); Zlatá srdce (P 1884); Příro
dopisné obrázky (1886, s B. Paterou); Z přírody (PP 
1889); Z našich i cizích krajův (PP 1894); Drobné 
obrázky (PP 1897); Dobroděj (P 1897); Doma i v ci
zině (PP 1899); Obrazy z dávnověku (PP 1922). — 
Upravené překlady: Čarovné zjevy. Výbor Anderse
nových báchorek a povídek pro mládež (1897, podle 
P. Arndta); Princ Louskáček (1884, podle E. T. A. 
Hoffmanna); Chudý pianista, Pod ochranou Nejvyš- 
šího (b. d., podle K. G. Nieritze); Každý je svého 
štěstí strůjcem, Přítel v nouzi (b. d., podle K. G. Nie
ritze). — Ostatní práce: Metodické výklady (5 sv., 
1884—93, s B. Paterou); Obrázkové dějiny národu 
českého (1892—3, s A. Rezkem; 5. upr. vyd. 1902, s J. 
Kosinou; 7. přeprac. vyd. 1923—24, s J. Kosinou); 
Dějiny národu českého (1893, s A. Rezkem; 2. vyd. 
1905, zrevid. a rozšiř. J. Kosina); Tisíc slov z českých 
dějin (1896); Průvodce četby mládeže (1897); Praha 
ve své slávě a utrpení (1903; 3. doplň, vyd. 1935—36, 
s jinými); Ilustrovaný průvodce královskou Prahou 
(1912). Mimoto učebnice dějepisu pro měšťanské 
školy (1907,1910) a metodické příručky z oboru pří
rodopisného, zeměpisného aj. ■ REDIGOVAL pe
riodika: Beseda učitelská (1889—1914); Květy mlá
deže (1895—98), Čes. mládež (1898—99), Mladý 
Čech (1900—02), Pedag. rozhledy (1888—1932, s ji
nými). I USPOŘÁDAL A VYDAL sborníky: Sed
mikrásy (pro ml., b. d., 1892); Hvězdičky (pro ml., b. 
d., 1893); Jitřenka (pro ml., b. d., 1893); Kytice slo
vanských bájí (1895, z původ, sb. A. N. Afanasjeva, 
K. J. Erbena, V. S. Karadžiče, B. Němcové aj.); Pou- 
pátka (b. d., 1897, vyprávění podle kn. Šwiatelka); 
Lístky a poupata (pro ml., 1898). I

LITERATURA: K. Herfort: J. D., zakladatel čs. 
pedologického ústavu v Praze (1929). I V. Mikolá- 
šek: ref. Zlatá srdce, Vlasť 1884/85; J. F. Vrba (F. 
Dlouhý): ref. Obrázkové dějiny národu českého, Lit. 
listy 1891/92 + ref. Doma i v cizině, Lit. listy 
1898/99; P. (P. Papáček): České spisy (ref. Obrázko
vé dějiny národu českého), NL 17. 5. 1902; ■ 'ref. 
Praha ve sláVe“a utrpení, 1. a 3. vyd.: H. C. (Cyriak): 
Ilustrovaná díla, Moderní revue 1902/03; F. X. Ha- 
rlas: Ilustrované spisy, Osvěta 1903; M. Majerová: 
Letošní knihy pro děti, LidN 21. 12. 1935 ■; Mdk: 
Historik J. D. sedmdesátníkem, Lit. rozhledy 
1928/29; V. F. S. (Suk): J. D., Úhor 1929; ■ nekrolo-
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gy: an., Zvon 1932/33; od, LidN 13. 2. 1933; V. F. S.
(Suk), Úhor 1933 ■.

et

Jaromír Doležal

* 17.8.1883 Hostáfcov(Vladislav-H.) u Třebíče 
† 19. 10. 1965 Praha

Literární historik a kritik se zaměřením na slavistic
kou problematiku, překladatel z ruštiny, polštiny, 
srbštiny a němčiny, kulturní a politický publicista.

Podepisoval se též Jaromír K. Doležal. Syn 
učitele; po gymnazijních studiích v Třebíči 
a Pelhřimově (mat. 1903) začal studovat kla
sickou filologii v Praze. 1904 studia přerušil, ve 
Vídni přijal místo knihovníka na ministerstvu 
obchodu a 1914—18 místo úředníka v centrál
ní evidenci zajatců, přitom na filoz. fakultě vy
studoval slavistiku (doktorát 1919); žák V. Ja- 
giée a J. Karáska. Stal se aktivní osobností kul
turního života české menšiny ve Vídni, stýkal 
se mj. s J. S. Macharem, H. Malířovou a I. 01- 
brachtem. 1918 byl jmenován legačním tajem
níkem na čs. zastupitelském úřadě ve Vídni, 
dále postupně zastával funkci čs. konzula ve 
Vídni (1919-23 a 1924-29), v jugoslávském 
Splitu (1923—24) a polské Poznani (1931 —35). 
1929—31 a 1935—39 působil v Praze na mi
nisterstvu zahraničních věcí. Po 15. březnu 
1939 byl na vlastní žádost penzionován a vě
noval se literární práci (z blízkého styku s pří
rodou čerpal pro své lovecké povídky a roz
hlasové fejetony ze života zvířat). Byl pohřben 
v Náměšti n. Oslavou.

D. se po léta zajímal o aktuální dění v životě 
slovanských národů a v oboru slavistiky pra
coval s širším zřetelem kulturněpolitickým 
i propagačním. Publikoval množství článků 
nejen o literatuře, ale i o politických a hospo
dářských poměrech zemí, které poznal z vlast
ních cest (Lužice, Polsko, Chorvatsko, Dalmá
cie, Černá Hora); větší, literárněhistorické stu
die věnoval A. P. Čechovovi, L. N. Tolstému, 
M. A. Bakuninovf a I. F. Naživinovi, z českých 
autorů Havlíčkovi, Krásnohorské a Macharo- 

vi. Knižní monografie o J. Karáskovi podrob
ně informuje o životě českých krajanů ve Víd
ni. Jako překladatel se věnoval povídkové 
tvorbě A. P. Čechova, M. Gorkého, L. N. An- 
drejeva, V. M. Garšina, A. T. Averčenka, I. F. 
Naživina aj., z polštiny přeložil přírodní prózy 
W. Puchalského, dále H. Sienkiewicze, G. Za- 
polskou, K. Przerwu-Tetmajera, ze srbštiny S. 
Čoroviče, A. Šantiče, J. Kapiče. Je také auto
rem četných biografických a bibliografických 
prací o T. G. Masarykovi.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Cyrill Pavlíček, dr. Cyril 
Pavlíček, ing. Roman Pistorius, Jaromír Kyrilovič 
Pojezdný, Jaromír Pojezný, J. K. Pojezdný, K. Pole- 
sný, Jurin, Muratov, pius, Pokoj, Razumnik, Strejc 
z Pyšel; d., djd, dr. CP, dr. D., Dr. J. D., drdj, ing. RP, 
Ja., J. D., JEP, jkp, JKP, J. P., KP, p., P., -Poj., SG. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Almanach Akademického spolku 
ve Vídni. 1868-1908 (Vídeň 1909); Besedy Času (od 
1908); Čas; Čes. osvěta (1913 Kulturní poměry v čes
ké Vídni); Čes. ilustrované noviny; Českosl. jihoslo- 
vanská revue; Čes. lid (1954); Čes. svět (od 1909); 
Čin (od 1930); Dělnické listy a jejich příl. Besídky; 
Dílo (ref. o vídeňských výstavách); Divadlo; Hlas re
voluce; Hlasy ze západní Moravy; Hudební rozhle
dy; Lid. demokracie; Lid. noviny (od 1904); Masary
kovou stopou; Masarykův almanach (Vídeň, 1925); 
Mor. slez, revue (od 1907; red. slovanské rubriky); 
Nár. listy; Nár. osvobození; Obrana lidu; Ottův Ví
deňský nár. kalendář; Pestrý týden; Pozor (Olo
mouc); Práce; Přehled (od 1908); Slovanský přehled 
(od 1908); Sobota (1930); Stopa; Stráž myslivosti; 
Svět sovětů; Svoboda (Kladno); Svobodné slovo; 
Svobodný zítřek (od 1947); Tribuna; Vídeňské listy; 
Vídeňský deník a jeho příl. Beseda (1907—38; 1908 
román Boj o život); sb. Vůdce generací (1931, Masa
rykovy boje s Aehrenthalem); Výtvarná práce; Za
hraniční politika (1930 Osmdesátiny T. G. Masaryka 
v čs. knižní produkci, 1937 pod pseud. J. K Pojezdný 
Polské protičeské pamflety v r. 1936). ■ KNIŽNĚ. 
Práce o literatuře: Ivan Fedorovič Naživin (Vídeň 
1908); Úvod k dílu Ant. P. Čechova (Vídeň 1912, 
pseud. J. K Pojezdný); K osmdesátinám dra Vatro- 
slava Jagiče (Vídeň 1918, pseud. J. K Pojezdný); Dr. 
Josef Karásek. Kus života z české Vídně (Vídeň 
1926). — Překlady.^. von Wolfring: Co jest ochrana 
dětí (Vídeň 1905); M. Gorkij: Tři interviewy (Vídeň 
1906); D. N. Vergun: Německý Drang nach Osten 
v číslech a skutcích (1906); I. F. Naživin: Před svítá
ním (1907) 4- V blázinci (1910) + Mene... Tekel... 
Fares (1913, s V. Čeňkem) 4- Rudá mlha na Rusi. 
Nové ruské povídky (1923); G. Zapolska: Morálka 
paní Dulské (1910); S. Čorovié: Ve chvílích klidu 
(výbor, 1911) 4- O lásce a životě v Hercegovině (vý
bor, 1913); A. P. Čechov: Drama na lovu (1912) + 
Z mladých let (výbor, 2 sv., 1923, 1925); F. Salten:
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Bambi (1928); W. Puchalski: Nekrvavé lovy (1954) 
4- Ostrov kormoránů (1957) 4- V kraji labutí (1958) 
4- Sněžnou stopou (1965). — Ostatní práce: Němci 
zmařený zájezd sokolské župy dolnorakouské do 
Znojma (Vídeň 1919); Masarykova cesta životem (2 
sv., 1920, 1921); 80 let T. G. Masaryka (1929; rozšiř, 
vyd. 1931 s tit. Masaryk osmdesátiletý); Masaryk 
v cizích literaturách (bibliografie, 1930); Ohlasy Ma
sarykových osmdesátin (bibliografie, 1931); Pani 
Masarykowa. Kobiety czeskie (Poznaň 1934); T. G. 
Masaryk. Soupis tisků v cizích jazycích (1938); 
TGM. Památky života a díla (1948, s. O. Ostrčilem). 
■ REDIGOVAL almanachy: Almanach Akademic
kého spolku ve Vídni. 1868—1908 (Vídeň 1909, s ji
nými), Masarykův almanach (Vídeň 1925, s jinými); 
ročenku: Ročenka Vídeňské matice za rok 1913. J. S. 
Macharovi (Vídeň 1914, s F. Váhalou). I

LITERATURA: M. Hýsek: ref. K osmdesátinám 
dra Vatroslava Jagiče, Naše věda 1919/20; ■ ref. 
Masarykova cesta životem: A. N. (Novák), Venkov 
9. 3. 1920; us. (Junius, tj. Á. A. Hoch), Kmen 1920/21; 
F. V. Krejčí, PL 6. 7.1921 ■;■ ref. Dr. Josef Karásek: 
A. N. (Novák), LidN 29. 8. 1926; drb. (J. Borecký), 
Zvon 1926/27; J. Kabelík, ČMM 1927, s. 356; A. Pra
žák, Naše věda 1927/28 ■; Z. Nejedlý in T. G. Masa
ryk 1 (1930); V. Cháb: Slavista J. K. Pojezdný - dr. 
J. D., Slovanský přehled 1948, s. 464; Sv.: 65 let dr. J. 
D., Práce 17.8.1948; (vbk) (V. Běhounek): Nezahále
jící osmdesátník, Práce 17. 8. 1963; V. Vlašínová: 
Z galerie našich slavistů, Ruský jazyk 1967/68.

et, šv

Josef Doležálek

*1817 Žiželiceu Chlumce nad Cidlinou
† 1849 Žiželice

Básník samouk z 2. čtvrtiny 19. století.

Povoláním kořenář. Zemřel na choleru.
Autor početné nepublikované básnické 

tvorby. Pod vlivem Kollárovy Slávy dcery 
a dobové obliby sonetu psal většinu básní for
mou znělky. Je to převážně přírodní a milost
ná lyrika, vyjadřující smutek, bolestnou touhu, 
tajemné tušení.

LITERATURA: A. Waldau in Böhmische Natur- 
dichter (1860; obs. i překl. D. básní do něm.).

mo

Jan Dolina

* 24. 8. 1909 Obratany (Obrataň) u Tábora

Autor veršů, loutkových a rozhlasových her, drama
tizací cizích látek, překladatel sovětské poezie; pře
vážná část těchto prací je určena mládeži.

Pův. jm. František Taubitz. Otec byl přednos
tou stanice. D. vychodil měšťanku a dvouletou 
kupeckou školu v Praze-Karlíně, zároveň pra
coval jako praktikant u firmy na kosmetické 
přípravky. 1929 nastoupil jako vedoucí rekla
my a propagace v Ottově nakladatelství. 
1930—32 pracoval v nakladatelství Jana Svát- 
ka, od 1932 jako úředník Rudých odborů, od 
1934 v administraci Rudého práva. Po zákazu 
vydávání Rudého práva odešel za prací do 
Německa, pro sabotážní činnost byl několi
krát vyslýchán gestapem a 1944 po dohodě 
s ředitelem umístěn v ústavu pro choromyslné 
v Praze-Bohnicích. Od května 1945 pracoval 
znovu v Rudém právu, odkud byl vyslán řídit 
nakladatelství Beaufort, 1948 přešel do lout- 
kářské prodejny Umění lidu, 1949 nastoupil 
jako vedoucí propagace a reklamy v SNDK, 
1950 v nakladatelství Práce a poté v Armádní 
loutkové scéně jako dramaturg. 1952—59 pů
sobil jako historiograf v ČKD Sokolovo, po 
odchodu ze závodu pracoval převážně manu
álně.

Literární činnost začal J. D. v 30. letech bá
sněmi pro dospělé i pro mládež, jež charakte
rizuje sevřenost a pádný rytmus. Po osvoboze
ní vydal řadu překladů a úprav ze sovětské 
poezie, pro své hry (též loutkové) adaptoval 
množství cizích námětů. V pracích pro mládež 
byl jeho hlavním inspirátorem K. I. Čukovskij. 
D. je rovněž autorem rozhlasových her.

PSEUDONYM: Vavřinec (čas. Sokolovák). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Haló noviny; Lid. noviny; Maják; Ma
teřídouška; Nár. politika; Pionýrské noviny; Rozsé- 
vačka; Rudé právo (od 1933); Sokolovák; Svět prá
ce; Svět sovětů; Štafeta; Tramp?Trn; Tvorba (od 
1933); Universum; Zvon. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Pět 
cípů (BB 1935); Holahej (BB pro ml., 1935, změn, 
vyd. 1947); Songy (BB 1937); Kronika (B 1945); Le
nivá Fedora (D pro ml., 1946, i prem., podle K. Ču- 
kovského); Studánka (D pro ml., 1951, podle O. Se- 
kory); Švec a kalif (D pro ml., 1952); Petrohradský 
lichvář (D 1952, podle N. A. Někrasova); Strýčínkův 
sen (D 1953, podle F. M. Dostojevského); O hlou
pém lvu a chytrém zajíci (D pro ml., 1953); 220 lstí
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(D pro ml., 1953); O statečném kuřátku Mosika-sika 
(D pro ml., 1954); Jak se Bucciuolo učil milostnému 
umění (D 1956, podle G. del Pecorone); Devět pohá
dek pro dospělé (D 1956); Altajská pohádka o chu
dém Jalanašovi (D pro ml., 1956); Aucassin a Nico- 
letta (D 1963, na téma starofranc. skladby); Petr táh
ne za chlebem (D pro ml., b. d., prem. 1949); Princez
na Zlatovláska (D pro ml., b. d.,). — Překlady: Ruská 
lidová říkadla (1945, s N. Michalíčkovou); Zelená ra
tolest (výbor ze sovětské poezie pro ml., 1947); S. J. 
Maršak: O domečku na kopečku (1950, se S. Kare- 
novou); K. I. Čukovskij: Muška zlatouška (1950, s T. 
Haškovou) + Voda, mýdlo, umyvadlo (1950, s T. 
Haškovou) + Všechno naruby (1950, s T. Haško
vou); E. Trutněva: Vítězství (1950, se S. Karenovou). 
■ USPOŘÁDAL: Abeceda humoru (1972). ■

LITERATURA: A. Černík: Malé básnické kořisti 
(ref. Pět cípů), Čin 1936; B. Tomíček: ref. Pět cípů, 
Holahej, Rozhledy 1936, s. 100; ■ ref. Songy: V. Čer
ný, LidN 24. 5.1937; V. Tichý, PL 25.6.1937 ■; fb (F. 
Bárta): ref. Kronika, Lid. kultura 1945, č. 14; H. Budí
nová: ref. Lenivá Fedora, Kult, politika 1946/47, č. 7; 
F. D. Bulánek: ref. Holahej, Zeměd. noviny 24. 7. 
1948; ■ ref. Petr táhne za chlebem: O. Kryštofek, 
Štěpnice 1948/49; bs (B. Slavík), Lid. demokracie 26. 
3.1949 ■; ]. Jaroš: ref. Švec a kalif, Čs. loutkář 1959.

ah

Karla Dolínková viz Karla Dolénková

Karel Domin viz in Jiří Václav Daneš

Karel Domorázek

* 28. 1. 1875 Tábor
† 27. 6. 1943 Praha

Autor subjektivní lyriky, satirických i reflexívních 
scén, monologů a účelových, Tyršovou ideou inspi
rovaných básní, próz a textů ke sletovým scénám; 
výtvarný referent.

Narodil se v rodině gymnazijního profesora. 
Po střední škole v Praze na Vinohradech stu
doval dějiny umění na univerzitách v Praze, 
Mnichově, Hamburku, Berlíně a v Kodani. 
1899 nastoupil na zemské finanční ředitelství 
v Praze jako koncipista. 1901—05 působil ja
ko umělecký referent v Rozhledech, 1905—08 
vedl umělecký referát v Národní politice. Na 
začátku století se jako autor i jako organizá
tor podílel na aktivitě Mladého sdružení na 
Vinohradech, které pořádalo společenské ve
čery s uměleckým programem. Vedle toho se 
od 1909 věnoval i práci v Sokole. Byl předse
dou vzdělávacího odboru vinohradské jedno
ty, pracoval i v žižkovském Sokole, ve středo
české župě a v předsednictvu Čes. obce sokol-- 
ské. Po světové válce byl jmenován preziden
tem finančního ředitelství v Košicích a posléze 
vládním radou na pražském ředitelství. 1925— 
31 spolupracoval s K. Novákem na bibliofil
ské edici Tyršův odkaz. Byl pohřben na Vino
hradském hřbitově.

Studium dějin umění vedlo D. k činnosti na 
poli výtvarné kritiky; byl autorem několika 
menších monografií (M Aleš aj.), studií ve vý
stavních katalozích, pořadatelem výstav i sbě
ratelem uměleckých plakátů, grafiky apod. Do 
literatury vstoupil satirickými aktovkami psa
nými pro Mladé sdružení (Protest pomníků) a 
pro Klub za starou Prahu (Dobojováno!) v 
nichž formou rozhovorů soch a památek na
bádal k péči o kulturní vzhled Prahy a bojoval 
proti bezhlavé modernizaci města. Pro potře
by sokolského hnutí začal psát i příležitostné 
rétorické verše poučené symbolismem, v nichž 
se občas vyskytuje jinotajný protirakouský 
podtext: byly zpravidla určeny k jubileím So
kola a jeho jednot nebo k úmrtí sokolských 
pracovníků, dále šlo o texty k písním a zejmé
na ke sletovým scénám (Maratón, Pád tyrana, 
Tyršův sen aj.). Nechybějí ani humoristické 
a satirické verše do šibřinkových listů, výchov
né scénky s obecnou kulturněhistorickou te
matikou a prozaické práce vracející se k po
čátkům Sokola. Vyvrcholením této činnosti se 
staly Sokolské pohádky, vznikající v letech 
před první světovou válkou, v nichž je v ale
gorických obrazech ukryta idea silného, svo
bodného národa; jinotaj však ztrácí na účin
nosti v abstraktních apelech ke svornosti, sta
tečnosti a síle. Ve sbírce reflexívních veršů Na 
jiné struně se D. představil i jako lyrik neváza
ný účelem. Inspirace březinovským symbolis-
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mem se tu uplatnila sice konvenční gestací 
subjektivně reflexívního žánru, zároveň však 
s nezbytnou mírou vkusu, a to jak v životních 
konfesích a smyslových milostných verších, 
tak v přírodní náladové lyrice. D. vydal též ob
divnou monografii O Janu Herbenovi, v níž 
spojil věcné údaje s osobními vzpomínkami.

PSEUDONYMY: Bratr Ruch (Sokolské pohádky), 
K. D. Mráz. ■ PŘÍSPĚVKY ín.Čin (od 1914); Nár. 
politika (od 1905); Pedag. rozhledy (od 1909); Po
kroková revue (od 1908); Rozhledy (od 1901); Sokol 
(od 1915); Sokolské besedy (od 1909); Umělecký 
hlas (od 1903); Věstník sokolský (od 1910). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Starý pán, Tyršův 
vrstevník (scénický monolog, 1909, přeprac. vyd. 
1930 s tit. Starý pán, pamětník Tyrše); Tyrš (D 1910, 
přeprac. vyd. 1931 s tit. Tři vzpomínkové scény); 
Idea sokolského Maratónu (texty zpěvů pro sletové 
scény, 1912); Sokolské pohádky (1912, přeprac. a do
plň. vyd. 1928); Pád tyrana (B k tělových, vystoupení, 
1926); Na jiné struně (BB b. d., 1932); O Janu Herbe
novi (1938). — Překlad: Essad Bej: Mohamed, život 
proroka (1935, s M. Renčovou). — Ostatní práce: 
Otakar Lebeda (1901); M. Aleš (1902); Vari! - So
kolská odvaha (1913, s K. Hellerem a K. Vaníčkem); 
Sokolstvo (b. d., 1914); Dr. Miroslav Tyrš (1918); So- 
kolství Ed. Grégra (1927). — Výbor: Výbor z prací 1, 
Verše a scény (1932). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
M. Tyrš: Náš úkol, směr a cíl (1918) 4- Hod olym- 
pický (1925) + Tělocvik v ohledu estetickém (1926) 
4- Uvítání v kruh sokolský (1927). I

LITERATURA: K. Sezima: ref. Sokolské pohád
ky, Lumír 1929/30 4- Výbor z prací, Lumír 1932/33 
4- Z literatury překladové, Lumír 1934/35 4- Essada 
Beje Mohamed..., Lumír 1934/35; J. R. Vávra: ref. 
Essad Bej, Mohamed..., Magazín DP 1935; V. T. 
(Tichý): ref. O Janu Herbenovi, Dělnická osvěta 
1938; J. Růžička: In memoriam, LidN 23. 5. 1938; J. 
Nováček: Osobní zprávy, Marginálie 1943.

zp

Vladimír Donát

* 8. 2. 1903 Praha
† 16. 3. 1943 Praha

Prozaik, píšící též pro mládež, autor akcentující 
mravní hledisko.

VI. jm. Vladimír Motyčka. Pocházel z chudé 
rodiny, záhy ztratil otce. Vyučil se fotografem 
a pracoval v Praze jako retušér. Po návratu 
z léčení plicní choroby v Prosečnici (na Sáza
vě) v polovině 20. let se intenzívně věnoval se- 
bevzdělání, též v kursech Dělnické akademie. 
1931 složil maturitní zkoušku na reájce, absol
voval knihovnickou školu (1935) a Živnosten
skou školu a zároveň studoval na pražské uni
verzitě přírodní vědy (6 semestrů, do 1936). 
Potom cestoval několik měsíců po jižní Evro
pě. Po návratu (1937) se stal knihovníkem 
Městské knihovny v Praze, a to zprvu v hole
šovické, od 1938 ve vysočanské pobočce. Na 
sklonku 1941 se oženil s dívkou židovského 
původu, proto byl propuštěn ze zaměstnání. 
Krátce pracoval jako nakladatelský úředník, 
potom byl spisovatelem z povolání. Zemřel na 
selhání srdeční činnosti.

Zpočátku se D. věnoval tvorbě pro mládež. 
Charakterizují ji náměty z historie nebo rytíř
ského dávnověku (podle Wolframa z Eschen- 
bachu zpracoval příběh Parsifalův), dobro- 
družnost a nevtíravá didaktičnost při akcento
vání kladných mravních vlastností hrdinů. Vol
nou předlohou pro groteskní román Člověk je 
živ ze vzduchu stal se mu svérázný život praž
ského básníka a bohéma S. Mráze. Posmrtně 
vydaná próza, evokující mj. D. cestovní zážit
ky z jihu, je postavena na konfrontaci pohledů 
obou protagonistů: vypráví romantický příběh 
o ztroskotání milostného snu mladého muže, 
který utekl s vdanou ženou. Pro D. tvorbu je 
typická snaha po vypravěčské a stylové úrov
ni, po vystižení postav jazykem a po morálním 
vyznění příběhů. Časopisecky tiskl překlady 
francouzské a španělské poezie (F. Gregh, R. 
Alberti, J. R. Jiménez) i vlastní lyriku.

PSEUDONYM: Vladimír Vidal (Kuncířovy noviny, 
Poezie, Příloha Akordu). ■ PŘÍSPĚVKY in: Akord; 
Filozof, revue; Kuncířovy noviny (1930); Kvart; Lid. 
noviny; Lumír; Poezie; Rozhledy. I KNIŽNĚ. Bele
trie: Zrádný nápoj (R pro ml., 1941); Parsifal (R pro 
ml., 1942, podle Wolframa z Eschenbachu); Člověk 
je živ ze vzduchu (R 1943); — posmrtně: Jen krok 
do nebe (R 1944). ■

LITERATURA: od: V. D. zemřel, LidN 18. 3. 
1943; M. Dudek: Anachron Vladimír Motyčka Do
nát, in V. D.: Člověk je živ ze vzduchu (1945); P. Eis- 
ner: Bohatýr Voloďa, Kult, politika 1945/46, č. 22.

sb
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Bedřich z Donína

* asi 1574
† 1634

Autor cestopisu po evropských zemích.

Psal se též Fridrich z D. Syn Václava z D. 
a Elišky Bezdružické z Kolovrat, pocházel 
z újezdské větve (Újezd u Smečna) starobylé 
panské rodiny české. Byl z deseti dětí; jeho 
bratři Vladislav a Ota, kteří zůstali evangelíky 
a účastnili se českého povstání proti Habsbur
kům, odešli po Bílé hoře do exilu. D. byl znač
ně vzdělán. S bratrem Janem Vladislavem se 
dal 1587 zapsat na pražskou jezuitskou uni
verzitu; oba byli pak otcem posláni do Vídně 
ke dvoru (1588—1591), odkud cestovali do 
Uher a 1592 po Bavorsku. 1592—93 studovali 
na ingolstadtské jezuitské univerzitě. Prováze
ni učeným jezuitou P. Velcursiem (který po
cházel patrně z Lemberka, z donínovské se
verní větve, a byl nejspíše vychovatelem obou 
bratří) vydali se na cestu do Itálie, z níž se vrá
tili do Prahy v prosinci 1594 (na zpáteční cestě 
Jan Vladislav ve Florencii zemřel). 1595 cesto
val D. krátce po Moravě. 1602 se bohatě ože
nil s dcerou katolického pána Jaroslava Bořity 
z Martinic; po tříletém manželství ovdověl. 
V listopadu 1607 znovu s Velcursiem cestoval, 
putoval do italského Loreta, navštívil také 
Rím a vrátil se v květnu 1608. Téhož roku se 
stal zemským soudcem a císařským radou. Za
dlužen cestami i tím, že ochotně půjčoval králi 
Rudolfovi a Matyášovi a že podporoval jezui
ty, musel prodat své sídlo a vstoupil do dvor
ské služby (1611 —18 byl radou krále Matyáše 
a přísedícím zemského soudu, 1627 relátorem 
při zemských deskách). Císařská komora otá
lela se splacením dluhů, ba ani nevyhověla D., 
už na smrt nemocnému, když žádal o finanční 
výpomoc. Zemřel v chudobě a téměř opuštěn.

Poznatky ze svých cest vložil D. do cestopi
su rozděleného do čtyř dílů podle oblastí, kte
rými projel. První líčí cestu do Rakous a Uher 
až k turecké hranici, druhá se týká Bavorska, 
třetí popisuje putování Švábskem do Itálie, 
poslední je věnována loretánské pouti, popisu 
Itálie a Neapolského království. Z některých 
cest podniknutých s D. napsal latinsky vzpo
mínky také Velcursius (Itineris Italici... re- 
rumque in eo memorabilium... narratio..., 
1610; dochováno jen rukopisně), který však 
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věnoval nejvíce místa sakrálním záležitostem. 
D. český spis je rozmanitější, ukazuje autoro
vo vzdělání, jeho bystrost, kritičnost i praktič
nost a vypravěčské umění. Vrcholí jím řada re
nesančních cestopisů. Zvláštní hodnotu má 
i tím, že se zabývá evropskými zeměmi a že je 
bohatě doprovázen ilustracemi, na něž autor 
v textu odkazuje.

RUKOPISNĚ: Vypsání cesty z Prahy do zemi vlas
ké (pozdější nápis na hřbetě vazby, titulní list se ne
dochoval). I EDICE: Cestopis B. z D. (1940, ed. A. 
Grand). — Ukázky: Cestování Fridricha z D. (ed. J. 
Jungmann), ČČM 1843; Cesty B. z D. (ed. asi F. B. 
Mikovec), Lumír 1858; in V. Bitnar: Zrození baroko
vého básníka (1940); in J. Kunský: Čeští cestovatelé 
1 (1961). ■

LITERATURA: J. Jungmann: Cestování Fridricha 
z D., ČČM 1843; an. (asi F. B. Mikovec): Cesty B. 
z D., Lumír 1858; J. Jireček: Rukověť 1 (1875); A. 
Sedláček in Hrady, zámky a tvrze Království české
ho 8 (1891); Z. Winter in O životě na vysokých ško
lách pražských knihy dvoje (1899); K. Hrdina: Stu
denti z českých zemí na vysokých školách v cizině, 
Věstník ČAVU 1919/20; A. Grand in Cestopis B. 
z D. (1940); J. Kunský: Pouti dávno umíněné a vinšo- 
vané, Čeští cestovatelé 1 (1961); in Dějiny Plzně (Pl
zeň 1965); viz též EDICE.

zdt

Václav Žížala Donovský viz Václav Žíža
la Donovský

Gustav Dörfl

* 24. 6. 1855 Praha
† 18. 6. 1902 Praha

Básník z ruchovské generace, autor lyrických i epic- 
kých veršů a překladatel.



Doskočil

Studoval v Praze reálku a na německé techni
ce chemii. Studia opustil a odešel do Skotska 
na New College v Edinburghu (1877—80), kde 
poslouchal protestantské bohosloví. Ani tato 
studia nedokončil a po návratu do vlasti pra
coval pak jako novinářský korektor v Národní 
politice a učitel angličtiny. Před pobytem ve 
Skotsku překládal především české básníky do 
němčiny (V. Hálek, A. Heyduk, J. Neruda, J. 
Vrchlický), později vynikl zejména jako pře
kladatel anglické literatury (T. B. Aldridge, T. 
Archer, E. Bellamy, W. W. Collins, Ch. Dic- 
kens, R. Kipling, J. Payne, W. Shakespeare, 
Mark Twain aj.). Pro Národní divadlo upravil 
Shakespearovy hry Koriolán, Jindřich IV., Po
hádka zimního večera. Působil také jako re
daktor evangelického zábavně výchovného 
časopisu Česká rodina a vydával sborník Vá
noční album. Byl spolupracovníkem Ottova 
slovníku naučného.

D. debutoval sbírkou převážně milostné ly
riky zasazené do romantické historické kulisy 
starého hradu (Na Křivoklátě). Rytmicky pros
tá písňová forma, výraz ideálního citu i obraz 
přírody připomínají poezii V. Hálka. Z Hálko- 
va i Erbenova a Heydukova vzoru zjevně vy
chází pozdější D. epika s rozmanitými látkami 
historickými i současnými (Balady starší i no
vé, Miscelly); trpí však rozvleklostí a není s to 
účinněji vyjádřit ani lidská dramata, ani vý
znam historických dějů (husitství) a velikost 
demokratických ideálů, jež básník vyznává.

PSEUDONYMY: Fr. L. Kozák, Skalecký. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy Času (1902); sb. Biblí k svobo
dě (1881, 1883); Budečská zahrada (od 1872); Čes. 
politika; Čes. rodina (od 1879); Čes. študent (1869); 
Hlas národa (od 1886); Hostinský kalendář (1881); 
Koleda (od 1877); Květy (od 1871); Lumír (od 1873); 
Obrazy života (od 1872); Politik (od 1881); alm. 
Ruch 3 (1873); Ruch (od 1884); alm. Souzvuk (1874); 
Světozor (od 1871); Zlatá Praha (od 1891). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Na Křivoklátě (BB 1874); Stavme ško
ly! Píseň českých zedníků (B 1881); Balady starší 
i nové (BB b. d., 1896); Miscelly (BB b. d., 1901). - 
Překlady: V. Hálek: Abendslieder (Lipsko 1874, 
1876); Ch. Dickens: Cvrček na krbu (1885); W. W. 
Collins: Slepá láska (1890); H. M. Stanley: V nejtem- 
ňější Africe (1890—91, s P. Sobotkou a E. Krásno- 
horskou); J. M. Jephson: Emin paša (1890—91); M. 
E. Braddon: Had na prsou (1891); T. Moore: Irské 
melodie (1898). I SCÉNICKY. Překlad: A. W. Pine- 
ro: Policejní soudce (1890). ■ KORESPONDENCE: 
Oslava českého jména ve Skotsku (R. Pokornému 
z 1878), NL 13. 5. 1878. ■ REDIGOVAL časopis:

Česká rodina (1879—82); sborník: Vánoční album 
(1882, 1884). ■

LITERATURA: ■ ref. Na Křivoklátě: J. Neruda, 
NL 8. 10. 1874 (Goll a D.) → Literatura 2 (1961); F. 
Zákrejs, Osvěta 1874 (též o překl. V. Hálek: Abends
lieder); E. Krásnohorská: Obraz novějšího básnictví 
českého, ČČM 1877 → Výbor z díla 2 (1956) ■; ■ 
ref. Balady starší i nové: J. Karásek, Lit. listy 1896/97 
+ Niva 1897; -k, Lumír 1896/97; Kj (F. V. Krejčí), 
Rozhledy 1896/97 ■; -L-: Literatura (ref. Miscelly), 
Zvon 1900/01; ■ nekrology: Obzor literární a umě
lecký 1902; F. V. Vykoukal, Osvěta 1902; R., Čes. re
vue 1901/02; -e, Zvon 1901/02; Zlatá Praha 1901/02; 
NL 19. 6. 1902; PL 19. 6. 1902 ■; J. B. Čapek: Sté vý
ročí narození G. D., Kostnické jiskry 14. 7. 1955.

mř

Karel Doskočil

* 16. 7. 1908 Olešniceu Boskovic
† 4. 2. 1962 Praha

Historik a archivář; básník, literární historik, editor 
a překladatel latinských děl starší literatury; patřil 
k okruhu katolických spisovatelů.

Syn krejčího, vystudoval reál, gymnázium ve 
Znojmě (mat. 1927) a filoz. fakultu UK v Praze 
(obory dějepis, filozofie, zeměpis; abs. 1933, 
doktorát 1934 u J. Pekaře prací Výklad Kri
stiána a Kosmy). 1930 složil vyšší zkoušku 
knihovnickou, 1937 státní zkoušku na Státní 
archívní škole. 1932—35 (s přerušením čtrnác- 
timěsíční vojenskou službou 1933—34) praco
val v Praze v Archívu pro dějiny průmyslu, 
obchodu a technické práce, pak byl pomocnou 
vědeckou silou v Archívu země české, v němž 
se stal koncem 1938 stálým pracovníkem a do
sáhl posléze hodnosti zemského archívního 
rady. Jeho archívní práce byla 1938 přerušena 
dvouměsíční epizodou na státním reál, gymná
ziu v Hlučíně a od konce 1944 do konce války 
totálním nasazením u firmy Prokop ve Vyso
čanech; ve dnech Pražského povstání působil 
v bojové skupině S-III (Svornost). Oženil se 
1940. Po reorganizaci archívní sítě (1954) pra
coval ve Státním ústředním archívu v Praze, 
od 1959 jako skladník v továrně na barviva.
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Zemřel na rakovinu hrtanu, pohřben byl na 
Olšanských hřbitovech v Praze.

Básnickou tvorbu K. D. pronikal nábožen
ský světový názor, který ovlivnil i zaměření 
části jeho práce historické. Šlo o poezii výraz
ně intelektuální, v jádru odvrácenou od ruchu 
vnějšího světa a přetvářející prvky skutečnosti 
v symboly až mystického významu; její znač
ná abstraktnost, jen místy vyvažovaná melo
dičností, značně ztěžovala její přijetí. Částečné 
oproštění přinesla druhá sbírka, reflektující 
válečné události. — Jako historik vedle děl 
z hospodářských dějin, místopisu, rodopisu aj. 
zpracovával D. i témata, v nichž se zájem his
torický stýkal se zájmem literárněhistorickým. 
Zabýval se — s rozhledem po středověkém la
tinském písemnictví — Kristiánovou legendou 
a jinými svatováclavskými legendami, formu
lářovými sbírkami 13. století a rétorikou doby 
Karla IV., osvětlil vznik a vývoj českého cisio- 
janu, zjistil prameny německého Ackermanna 
a staročeského Tkadlečka a také se pokusil ur
čit autora obou děl. Jeho vydání některých la
tinských památek našeho starého písemnictví 
v českém překladu mělo za okupace národně 
obranný a povzbuzující význam. Zvláště to 
platí o antologii Listy a listiny z dějin česko
slovenských, připravené v době vrcholícího 
ohrožení republiky a přetiskující dokumenty 
našeho víc jak tisíciletého národního vývoje 
a boje o samostatný stát (čerpala z ní i redak
ce časopisu U pro své poslední, 4. číslo roční
ku 1938). — Studie o původu J. Vrchlického 
mířila důkazem, že básník neměl židovské 
předky, proti nacistickým snahám ochudit naši 
kulturu vyřazením autorů označených za raso
vě nevyhovující.

ŠIFRY: Dč., K. D. ■ PŘÍSPĚVKY in: Akord (1940, 
básně); Čas. archívní školy (1937/38); Čas. Rodopis
né společnosti v Praze (1940); Čes. čas. historický 
(od 1937; 1940 Manželství sv. knížete Václava a úcta 
svatojimramská — o Kristiánově legendě); Kvart 
(1937, básně); Listy pro umění a kritiku (1933—37; 
hl. básně); Lumír (1938, básně); Rozhledy po litera
tuře a umění (1935—37; básně, články a referáty); 
Řád (od 1936; básně a referáty); Sborník archívních 
prací (1958); Sborník historický (1959 studie Vývoj 
cisiojanu u nás, 1961 K pramenům „Ackermanna“); 
Věstník KČSN, třída filoz.-hist.-filol. (1943); Zprávy 
Čes. zemského archívu (1948). I KNIŽNÉ. Beletrie 
a práce o literatuře .Větve stromů (BB 1941); Původ 
Jaroslava Vrchlického (1944); Milosrdenství (BB 
1947); Mistr Dybin, rétor doby Karlovy (1948). — 

Překlady: Šest kázání z Homiliáře opatovického 
(1939); Karel IV.: Korunovační řád českých králů 
(1941); M. Tanner: Život P. Antonína Possevina a je
ho komentář o věcech moskevských (1941). — Os
tatní práce: Zrušení řádu jezuitského v diecézi krá
lovéhradecké (b. d., 1931, se statí Působení katolické 
církve mezi barbary, přel. J. Šimberský); Česká jmé
na osobní a rodová (1941, s V. Davídkem a J. Svobo
dou). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Listy a listiny 
z dějin československých 869—1938 (1938, s překla
dem latinských a německých textů); Srdce Prahy 
v plamenech (slovní doprovod k fotografiím O. 
Smoly z Květnového povstání, 1946); Berní rula (2 
sv., 1950, 1953-54). ■

LITERATURA: ■ ref. Větve stromů: J. Heyduk, 
LidN 10. 3. 1941; b. (V. Běhounek), Dělnická osvěta 
1941, s. 211 ■;■ ref. Milosrdenství: J. Pistorius, KM 
1947; B. P. (Pavlok), Akord 1947, s. 147; A. Kusák, 
Mladá fronta 13. 8. 1947 ■; Haas: K. D. zemřel, 
ČSPS 1962.

PP

Adolf Bohuslav Dostal

* 30. 12. 1873 Veleslavín (Praha-V.)
† září 1939 Polsko

Lyrický básník, překladatel a divadelní pracovník.

Syn herečky Marie Horské, bratr herečky 
Leopoldy Dostálové a režiséra Karla D. Po
cházel z rodiny továrníka v Poděbradech; po 
gymnáziu v Kolíně studoval práva na pražské 
univerzitě (1892—93 a 1897), ale záhy se dal 
na literární dráhu. Od 1901 pracoval v redakci 
Zlaté Prahy, kterou 1905—07 i redigoval; 
1903—07 působil jako ředitel a režisér Švan
dova divadla v Praze. Za první světové války 
byl na haličské frontě, po 1918 přesídlil do 
Polska a přerušil styky s českým prostředím. 
1924 se stal redaktorem časopisu Kultura 
slowiaňska, po získání polské státní přísluš
nosti důstojníkem polské armády. Na počátku 
druhé světové války zahynul při náletu na 
Varšavu.

Ve své básnické tvorbě byl ovlivněn poezií 
J. Kvapila a časopisem Moderní revue. Oka
mžiky klidu v přírodě a teskné nálady tlumočil
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v sonetech i básnických improvizacích deka
dentního výrazu. Fejetony z cest po některých 
místech Německa shrnul v knize Po stopách 
krásy. Knižně i časopisecky publikoval řadu 
překladů, především z německých básníků, 
dramatiků a prozaiků (J. W. Goethe, G. 
Hauptmann, H. Mann, Hans Sachs, minnesán- 
gři) i z francouzských a dánských dramatiků 
(E. Rostand, L. Holberg). S F. Gwiždžem pře
kládal též do polštiny (např. Čapkovu hru Věc 
Makropulos, Langrovu Velbloud uchem jehly 
a Grandhotel Nevada, Bozděchovu Světa pán 
v županu).

PSEUDONYM: Anna Böhmová. ■ PŘÍSPĚVKY 
in.-Hlas národa (od 1905, překl. německé dvorské ly
riky a cestopisné fejetony); Kultura slowiaňska 
(Varšava, od 1924); Květy (od 1906); Lit. noviny (od
1909) ; Lumír (od 1901); Máj (od 1903); Mor. slez, re
vue (od 1909); Niva (od 1893); Pokroková revue (od 
1906); Právo lidu (od 1910); Pražská lid. revue (od
1910) ; Světozor (od 1896); Vesna (od 1895); Zlatá 
Praha (od 1896); Zvon (od 1906). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie: Vadnoucí květy (BB 1896); Touha (BB 1898); 
Pohádka věčně stejná (D 1901); Scény (DD 1901); 
Vedle cesty (BB 1901); Advesperascit (BB 1907); Mi
nuty (BB 1907); Po stopách krásy (FF 1907); Písně 
na samotách (BB 1910); Pohádka o Jirkovi (1921, 
pseud. A. Böhmová); Studánky mudrců (pohádky, 
1924, pseud. A. Böhmová). — Překlady: H. Mann: 
Novely (1906, pseud. A. Böhmová); E. Rostand: Ro
mantikové (1910); L. Holberg: Konvář-politik 
(1913). — Ostatní práce: Světlem a stínem. Čtyřicet 
let smíchovského divadla (1911). I SCÉNICKY. 
Překlady: G. Hirschfeld: Matky (1907); J. Richepin: 
Xantho ve škole lásky (1911); G. Hauptmann: Čer
vený kohout (1912); W. J. Locke: Perská kočička 
(1912); N. Machiavelli: Mandragora (1913); G. Had- 
don-Chambers, B. Pogson: V londýnské mlze (1920).
■ REDIGOVAL časopisy: Zlatá Praha (1905-07), 
Kultura slowiaňska (Varšava, od 1924). I

LITERATURA: Kj. (F. V. Krejčí): Z naší nejno
vější poezie (ref. Vadnoucí květy), Rozhledy 
1895/96; Jiří K. (Karásek): ref. Touha, Moderní re
vue 1898, sv. 8; ■ ref. Pohádka věčně stejná: E. Krás- 
nohorská, Osvěta 1901, sv. 2; O. Šimek, Lumír 
1901/02; A. Novák, Rozhledy 1901/02; J. Voborník, 
NL 14. 3. 1902 ■; O. Theer: ref. Vedle cesty, Lumír 
1901/02; ■ ref. Advesperascit: O. Theer, Lumír 1906/ 
07; T. A. (A. Procházka): Knihy, Moderní revue 
1907, sv. 19; A. N. (Novák): Z nové produkce veršo
vé 2, Přehled 1906/07; F. Sekanina, Zvon 1906/07
■ ref. Minuty: S.: Měsíční kronika, Akademie 
1907/08; J. Rowalski, Lumír 1907/08. ■

dh

Alois Dostál

* 2. 7. 1858 Kvasiny u Solnice
† 13. 6. 1934 Český Brod

Autor katolicky orientovaných výchovných povídek 
pro lid a mládež a publicista.

Pocházel z rodiny zedníka a drobného země
dělce; obecnou školu navštěvoval v Solnici, 
gymnázium v Rychnově nad Kněžnou (1871 — 
79). Po maturitě vstoupil do semináře v Praze 
a 1883 byl vysvěcen na kněze. Téhož roku se 
stal kaplanem v hornické obci Horní Stupno 
na Plzeňsku, 1890 odešel jako kaplan do Veli- 
že (obec Kublov) na Křivoklátsku (zde se poz
ději stal farářem), 1894 dostal faru v Křečovi- 
cích u Neveklova a konečně od 1906 byl fará
řem a později děkanem v Úvalech u Prahy, 
kde žil až do smrti (dosáhl titulu konsistoriální 
rada). Zemřel po krátké nemoci v nemocnici 
v Českém Brodě, pohřben byl na hřbitově 
v Úvalech. Na všech svých působištích — ze
jména v národnostně smíšeném Stupně — se 
věnoval osvětové činnosti (pořádal přednášky, 
zakládal čtenářské besedy a ochotnické krouž
ky, podporoval turistický ruch aj.). V době pů
sobení ve Veliži spolupracoval na přípravách 
národopisné výstavy 1895.

První své literární práce uveřejňoval D. už 
za studií v semináři; pod vlivem povídkáře J. 
Ehrenbergra, s nímž se seznámil a který před
tím dlouhá léta působil jako farář v Solnici, se 
D. orientoval k obdobnému typu lidové vý
chovné póvídky v duchu katolické morálky 
a věrouky. Poznání hmotných poměrů v orlic
kém podhůří (zejména bídy tkalců) a později 
i situace horníků ve zněmčeném území posilo
valo D. zájem o sociální otázky, jimž věnoval 
i řadu populárních sociologických úvah v ča
sopisech. V tematice jeho próz se uplatňuje 
zřetel k práci a k existenčním podmínkám 
drobných lidí, a to jak v povídkách ze součas
né vesnice a malého města, tak v obrázcích 
z historie (zde se D. zajímá např. o práci ře
meslníků, život cechů atd.). Druhým výrazným 
rysem všech těchto prací byl zřetel k mravní 
a národní výchově, jenž předurčoval jejich po
dobu. D. usiloval nenáročnou zábavnou povíd
kou, postihující známé okolnosti ze současné
ho života i události z národní minulosti, čelit 
jak senzační a dobrodružné brakové četbě, tak 
pronikání pokrokovějších sociálních hledisek.
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K tomu si vytvořil stereotyp „příkladné“ po
vídky s exemplárními příběhy i postavami 
(ctnostné dívky a milující ženy, které svou po
čestností vítězí nad mravním i sociálním zlem, 
pečlivé hospodyně, obětavostí a pílí překoná
vající překážky, zbožné, pracovité a vlastenec
ké rodiny, jimž je nakonec požehnáno, posluš
né děti, oddané rodičům, ale i chybující lidé, 
napravení šlechetným příkladem). Ve své době 
byl D. známým autorem historických próz pro 
mládež, naplněných dějepisnou didaxí (např. 
exkursy do kulturní historie, zvykosloví, míst
ních pověstí a tradic aj.) a vlasteneckou ten
dencí, které líčily dojemné životní příběhy dět
ských hrdinů, nevinně trpících nebo vyzname
návajících se statečnými činy. — D. byl neoby
čejně plodným autorem (počet jeho knižních 
titulů se blíží dvěma stům); prózy uveřejňoval 
v nejrůznějších časopisech své doby, zejména 
v edičních podnicích blízkých katolické církvi, 
do nichž psal vedle povídek a fejetonů i úvahy 
a články z různých církevních oborů (apologe- 
tika, mravouka, homiletika, věrouka, církevní 
právo a dějiny, liturgika aj.). Sám byl 12 let 
hlavním spolupracovníkem a pořadatelem ka
tolického měsíčníku Vlast.

PSEUDONYM, ŠIFRY: A. Velízský; A. D., AI. D. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Blahověst (od 1881); Časopis katol. 
duchovenstva (od 1887); Čech (od 1886); Čes. lid 
(1924); Dělník (od 1894); Hlas národa (od 1890); 
Hlídka literární (od 1884); Jitřenka (od 1889); Kato
lický učitel (od 1910); Kříž (1901); Květy (od 1887); 
Lit. listy (od 1884); Lumír (od 1884); Malý čtenář (od 
1902); Mariánský kalendář pro lid katolický (od 
1906); Naše kniha (1922); Pastýř duchovní (od 1882); 
Plzeňské listy (od 1884); Pražský týdeník (od 1882); 
Rádce duchovní (od 1894); Rozhledy literární (od 
1886); Ruch (od 1883); Sborník historického krouž
ku (1911); kal. Svatá rodina (od 1901); Večerní novi
ny (od 1891); Velký nár. kalendář pro čas a věčnost 
(od 1895); Vesna (od 1883); Vlasť (od 1884); Vycho
vatel (od 1912); Zábavné listy (od 1883); Zlaté klasy 
(od 1891). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kletba (P 1883); 
Hradečtí obránci (P 1884); Láska křesťanská (P
1884);  Poslední bašta českobratrská (P 1884); S poc
tivostí nejdál dojdeš (P 1884); Z dob roboty (PP
1884) ; Pro drahou matičku (P 1885); Útočiště (P
1885) ; Obětovaná (P 1885); Na novém světě (P
1885) ; Smírce (P 1885); V Americe (P 1886); Vždy 
věrná Plzeň (P 1886); Za svatováclavskou korunu (P
1886) ; Dějepisné povídky, obrazy a črty (1887); Pan
ská stolice (R 1887); V ratejně (P 1887); Plzeňští kři
žáci (P 1888); Za stará privilegia (P 1888); Osud 
obecních dětí (P pro ml., 1889); Rozbouřená hladina 
(P 1889); Pro víru oteckou (P 1890); Kladenský strýc 

(P 1890); Schovanka (R 1890); V zátiší (P 1890); 
Z města i ze vsi (PP 1890); Z vděčnosti (P 1890); 
Hradištský zeman (P 1891); Strážcové na Velíze (R 
1891); V hájovně (P 1891); Pro nemocnou matku (P 
pro ml., 1892); Vojáci (P pro ml., 1892); Bez stávky 
(P 1892); Pernou školou života (R 1892); Pro nevěstu 
(P 1892); Šichtářka (P 1892); Hluchoněmá (P 1893); 
Za viny předků (P 1893); Dědův vychovanec (P
1894) ; Královský panoš (P 1894); Pod štítem ochran
ným (P 1894); Svobodník (R 1894); Za obecní po
zemky (R 1894); „Můj národ“ (P 1895); U strýce (P
1895) ; Ve škole života (P 1895); Ze školy života (PP 
pro ml., 1895); Slavičí stezka na Křivoklátě (P 1896); 
Vychovatelka (R 1896); Tichá trpitelka (P 1896, 
změn. vyd. 1906); Dle nadace (P 1897); Jen poctivě! 
(P 1897); Pro kraleviče (P 1897); Za slávy otců (PP
1897) ; Za vlast (P 1897); Dědička statku (P 1898); 
Druhý sňatek (P 1898); Strážcové Jezulátka (P
1898) ; Z proudu života (PP 1898); Z dob těžkých 
zkoušek (PP 1899); Ze strastných dnů (R 1899); Za 
ztraceným synem (R 1900); Na přední baště (R 
1900); Ve švédském zajetí (P pro ml., 1901); Po sto
pách lidských (PP 1901); Z jasných i temných dob 
(PP pro ml., 2 sv., 1901); Pro víru a vlast (P 1901); 
Z jasných i temných dob (PP pro ml., 1. sv., 1901); 
Uzený kominík a jiné historické švandy (PP 1902); 
Různé povídky (1902); Splněný slib a jiné povídky 
(1902); Biblické příběhy pro maličké (1902); Mrave
nečník (P pro ml., 1902); Na bělidle (P 1902); Obecní 
boty a jiné švandy (PP 1902); Vzkazky velehradské 
(PP 1902); Z pouti mládí (PP pro ml., 1902); Za vlast 
(PP pro ml., 1902); Z jasných i temných dob (PP pro 
ml., 1902); Dějepisné povídky (3 sv., 1902—06); Ra
dosti rodičů (P pro ml., 1903); Z lásky hněv (P 1903); 
Splněný slib a jiné povídky (1903); Vetřelci a jiné 
povídky (1903); Ustoupila (P 1903); Za poddanství 
a svobody (P 1903); Pro rodné město (P pro ml., 
1904); Syn své matce (P 1904); Štědrý den chudých 
i bohatých (D pro ml., 1904); „U slona“ a jiné humo
resky (1904); Z lásky sesterské (P pro ml., 1904); 
Z těžkých i blahých chvil české minulosti (PP pro 
ml., 2 sv., 1904); Na dušičky (D pro ml., 1905); Pern- 
štejnův panoš (P pro ml., 1905); Dárek z cest (P 
1906); Matka národa sv. Hedvika (P 1906); Srdce 
zkoušené (P 1906); Láska sourozenců (P 1907); Na 
dobrodružných cestách (P pro ml., 1907); Strážce 
mariánský (P 1907); Svatá hora (PP 1907); Těžce 
zkoušená (P 1908); Unesené dítě a jiné povídky 
(1908); Veselá chvilka (PP 1908); Za vyšším cílem (P
1908) ; Pod praporem blankytné barvy (P pro ml.,
1909) ; Česká babička (P pro ml., 1909); Karlštejnský 
strážce (P pro ml., 1909); Uštvaný (P 1910); Konvik- 
tista (P 1909); Na hlásce (P pro ml., 1909); Na cestě 
k lepšímu (P 1909); Rodačka (P 1909); Cizí živly (P
1910) ; Morávkova rodina na venkově (D 1910); Od 
starého k mladému posvícení (D 1910); Z dávné do
by (PP pro ml., 1910); Za šlechetnými vzory (PP pro 
ml., 1910); Mendík (P pro ml., 1911); Srdce sloučená

588



Dostál-Lutinov

(P 1911); V náručí bolů (PP 1911); Na paběrce (PP
1912);  Pro věrnost a statečnost (PP pro ml., 1912); 
Z humoru našeho lidu (PP 1912); Zblízka i zdáli (PP
1912) ; V okovech (P 1913); V panském dvoře (P
1913) ; Z měst a městeček (PP 1913); Karel z Vlkáno- 
va a jiné historické povídky (1914); Planá růže (P
1914) ; Smíření (D 1914, podle hist. povídky A. D. 
upravil J. Hradecký); Samozvanec (P 1915); V potu 
tváře (PP 1915); Za pomoci dobrodinců (P pro ml.,
1915) ; Požáry vzplály (PP 1916); Při záslužné práci 
(P 1916); Rozvětvená rodina (P 1916); Pro živou vo
du (D 1918); Váleční sirotci (P pro ml., 1919); Různý
mi cestami (R 1919); Uštvaný (P 1919); Rodinné ta
jemství (P 1920); Zavržená (P 1922); Vlna zkoušky 
(P 1924); V proudech života (PP 1925); Slavičí stez
ka a jiné historické povídky (1925); Za slávy a utrpe
ní (PP, 1. 1925, 2. 1928); Dcery strážníkovy (R 1926); 
Pro blaho vlasti (PP 1926); Těžká volba (P 1926); Za 
práva lidu (PP 1926); Z dob těžkých zkoušek (PP 
1926); Pro rodné město a jiné povídky (1927); Pern- 
štejnův panoš a jiné povídky (1928); Vlnami života 
(R 1930); Život ztroskotal (R 1932); V panském dvo
ře (P 1933); Léta utrpení (PP b. d.); — posmrtně: Bez 
otce a bez matky (P 1946). — Ostatní práce: Ignát 
a Rudolf Zhánělové (1910); Ouvaly. Popis městyse 
(1914); Jan Ježek, profesor, zakladatel nadací, český 
Kneipp (1933). — Souborné vydání: A. D., Sebrané 
spisy (nakl. V. Kotrba, 1912—22, 8 sv.). ■ REDIGO
VAL časopis: Vlast (1914—25); kalendáře: Velký 
národní kalendář pro čas a věčnost (1895—1926), 
Mariánský kalendář pro lid katolický (1906—20), 
Svatá rodina (1906—21). ■

LITERATURA: ■ ref. Poslední bašta českobra
trská: Ar. (J. Arbes), NL 20. 7. 1885; F. Bílý, Osvěta 
1885 ■; F. V. Vykoukal: Za svatováclavskou korunu, 
Světozor 1886; ■ ref. Dějepisné povídky, obrazy 
a črty: V. Vítězný, Lit. listy 1887; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1887 ■ ;■ ref. Pro nevěstu: J. Vodák, Lit. listy, 
1892; J. Karásek, Niva 1893 ■; an.: A. D., Věstník ka- 
tol. duchovenstva 1907/08; J. Vévoda: A. D., Náš do
mov 1908; V. Bitnar: Povídkář sociolog, Lid. listy 
1923; R. Zháněl: 40 let práce, Čech 1923; T. J. Jirou- 
šek: Za A. D., Vlast 1934.

II

Karel Dostál-Lutinov

* 22. 9. 1871 Prostějov
† 29. 11. 1923 Prostějov

Katolický básník a publicista, organizátor katolické
ho písemnictví na přelomu 19. a 20. století.

VI. jm. K. D., pocházel z hanáckého venkov
ského rodu; pseudonym, který používal i jako 
přídomek ve spojení se jménem, zvolil podle 
otcova rodiště Lutína u Prostějova. Od 1882 
vystudoval jako chovanec konventu 6 tříd čes
kého arcibiskupského a dvě třídy německého 
gymnázia v Kroměříži; už tehdy (1885) začal 
psát básně a publikovat je v rukopisném stu
dentském časopise Vesna. Po maturitě (1890) 
studoval bohosloví v Olomouci (vysvěcen 
1894). Krátce byl kaplanem v německé vsi 
Wiesenberg v Jeseníkách (Loučná nad Dě
snou), od 1895 duchovním správcem polepšov- 
ny v Novém Jičíně. 1904 se stal farářem v Pro
stějově a působil tu až do své smrti. Mimo 
kněžský úřad a literární činnost tu rozvíjel 
rozsáhlou organizační, propagační, kulturní 
i politickou aktivitu v klerikálním hnutí: byl 
činný v Orlu a katolických kulturních spolcích, 
za lidovou stranu byl v městské samosprávě 
apod. Proslul svými útoky (např. v časopise 
Ječmínek) na představitele protiklerikálních 
tendencí (po léta vedl např. nevybíravé pole
miky s J. S. Macharem). 1919—23 byl předse
dou Družiny literární a umělecké v Olomouci. 
Pohřben byl v Prostějově.

K. D.-L. byl zprvu — spolu se S. Bouškou 
a X. Dvořákem — nej významnější osobností 
Katolické moderny. Na její činnosti se podílel 
především organizační a vydavatelskou aktivi
tou, zejm. jako dlouholetý redaktor orgánu 
skupiny Nový život a spoluvydavatel knižnice 
Básnické obzory katolické. Tímto směrem pů
sobila i jeho propagace moderního nábožen
sky orientovaného výtvarnictví (F. Jenewein, 
F. Bílek). Jeho původní básnická tvorba byla 
však blízká starší poezii katolických kněží, ne
sené dogmatickým a propagačním duchem; 
v nejlepších svých složkách jsou D. verše 
opožděnou reminiscencí na lidovou sloves- 
nost, připomínají ohlasovou metodu Čelakov- 
ského a rozvádějí umělecký podnět Starosvět- 
ských písniček J. V. Sládka. Vedle tohoto zá
měrně naivního písničkářského tónu tíhnou 
básně D.-L. k výchovné pointě a k suché dida-
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xi v katolickém duchu, která charakterizuje 
zejm. autorovy verše reflexívního zaměření. 
Později psal D.-L. i klerikálně útočné epigra
my a satiry a v letech první světové války pro- 
rakousky loajální vojenskou poezii (spolu s V. 
Hornofem dostal cenu ČAVU za nejlepší čes
ké válečné písně). Překládal z latiny, polštiny, 
slovinštiny, italštiny, němčiny a angličtiny 
(Schillerova Píseň o zvonu v 3. odd. sbírky 
Sedmikrásy; ukázky překladu Dantovy Bož
ské komedie ve sb. Dante a Češi; Poeův Ha
vran v čas. Archa 1918). — Vedle prací literár
ního charakteru napsal D.-L. řadu drobných 
spisků zaměřených k politické agitaci nebo 
k náboženské výchově a k potřebám katolické 
církve: jako farář v Prostějově vydával mo
dlitby, lístky k biřmování, brožurky k církev
ním svátkům, za války útěšné knížky pro vojá
ky atd.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Fr. Kalina, Karel Skřivan, 
Karel Valenta, Leonard Volný, Lutinov, Vladimír 
Valentin; aj., K. D, K. D. L., L. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Archa (od 1912); Bílý prapor (od 1902); sb. Dante 
a Češi (1921); Den (od 1918); Eva (od 1904); Hlídka 
literární (od 1895; t. r. úvaha Co jest poezie?); Ječmí- 
nek (od 1908; od 1910 příl. Orel); Mladý máj (od 
1921); Muzeum (od 1890); Náš domov (od 1892); 
Našinec (od 1914); Niva (1895, báseň Pokušení bra
tra Angela); Nový život (od 1896); Obzor rodinný 
(od 1919); alm. Pod jedním praporem (1895); sb. Ra
tolest olivová (1917); Rozkvět (od 1907); Rozvoj (od
1900) ; Slova pravdy (knižnice, 1931); Studentský ka
lendář (od 1917); Věstník Společnosti sv. Cyrila 
a Metoděje (od 1917); Vlasť (od 1893). I KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o literatuře: Sedmikrásy (BB a překl. 
něm. poezie, Holešov 1895); Království boží na zemi 
(BB a PP, Nový Jičín 1900); Rok a jeho děti (D
1901) ; Potulný zpěvák (BB, Hranice 1902, pseud. K. 
Skřivan); Honza hrdina (operní libreto, Nový Jičín 
1903); Křížová cesta farního chrámu sv. Kříže 
v Prostějově (slovní doprovod k dřevořezbám F. 
Bílka, Prostějov 1909); Písně o žních (1912); Rýme 
a šprýme (BB, Prostějov 1912); Orlí fanfáry (BB
1913) ; Osudy (BB, Prostějov 1913); Boleslav Jablon
ský (přednáška, 1913); Šlehy a něhy (BB, Olomouc
1914) ; Písně tvorů (Prostějov 1917); Popeluška (D 
1917, hudba V. Měrka); Děti královně máje (B 1918); 
Hovory dne (FF, 2 sv., 1923): — posmrtně: Květiny 
(BB, Olomouc 1930); Ve mlýně světa (BB, Olomouc 
1934); Tajemná Sfinx (BB, Olomouc 1942, ed. O. 
Svozil). — Překlady: Kvítka sv. Františka. Fioretti di 
San Francesco (1902, spolu s pseud. Alma Gelata); 
H. Berlioz: Dětství Ježíšovo (1906); Duch Německa 
(výbor poezie, 1917). — Ostatní práce: Pobožnost 
křížové cesty (1905); Lutinov contra Juda (Prostějov 

1906); Pokladnička pro křesťanskou rodinu (1908); 
Vojáčkům do vesty, na cesty, za štěstí, k vítězství 
(1916); Hodinky jitřní (Olomouc 1921); Pobožnost 
Božího těla (Olomouc 1921). — Výbor: Výbor z bá
sní a myšlenek (Brno 1941, usp. A. Gajdoš). — Sou
borné vydání: Vybrané spisy K. D.-L (Olomouc 
1928—42, 4 sv., usp. L Zamykal). ■ KORESPON
DENCE: O. Svozil: Korespondence O. Březiny s K. 
D.-L (z 1896-1904), Archa 1939. ■ REDIGOVAL 
periodika: Nový život (Nový Jičín, 1896—1907, s X. 
Dvořákem), Ječmínek (1908—10, též beletr. příloha 
Orel), Archa (Prostějov, 1912—22, od 1918 s jinými), 
Našinec (lit. rubrika, 1914—18), Studentský kalendář 
(1917,1918), Den (rubr. Hovory literární a umělecké, 
1918—23), Mladý máj (1921—23); sborníky: Pod 
jedním praporem (1895, se S. Bouškou, X. Dvořá
kem a F. Skalíkem), Ratolest olivová (1917), Dante 
a Češi (1921); knižnice: Básnické obzory katolické 
(1895—1904, se S. Bouškou a X. Dvořákem), Leto- 
rosty (1903-04). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: F. 
Bílek: Práce moje — to modlitby neumělé, čisté 
však a kající (1897). ■

LITERATURA: V. Bitnar: K. D.-L. (1934). I ■ 
o D.-L. jako představiteli Katolické moderny: F. V. 
Krejčí, Rozhledy 1895/96 a 1896/97; N. (S. K. Neu
mann), Nový kult 1897/98 a 1900/01; J. S. Machar, 
Naše doba 1901/02 + Čas 23. 7. 1902 ■ ; -2b-: ref. 
Sedmikrásy, Lit. listy 1898/99; ■ ref. Království boží 
na zemi: K. Toman, Nový kult 1898/99; J. Karásek, 
Rozhledy 1898/99 ■; J. Svozil: ref. Potulný zpěvák, 
Samostatnost 14. a 18. 11. 1903; F. X. Hodáč: Vůně 
Moravy, Nový kult 1903/04; M. Kavánová in Naši 
básníci (1904); J. S. Machar in Próza z let 
1901-1903 (1904) + Próza z roku 1906 (1907); A. 
Votka: Katolická moderna česká, Osvěta 1910; A. 
Veselý: ref. Rýme a šprýme, Čes. revue 1912/13; -pa- 
(F. S. Procházka): ref. Osudy, Zvon 1913/14; Ot. F. 
(Fischer): ref. Duch Německa, Národ 1917, s. 105; 
-pa- (F. S. Procházka): ref. Písně tvorů, Zvon 
1917/18; K. J. Beneš: ref. Hovory dne, Lit. listy 1923/ 
24, s. 56; -ch- (V. Cháb): D.-L., NO 1. 12. 1928; O. 
Svozil: Básnická tvorba K. D.-L. z jeho let středo
školských (s ukázkami), Archa 1929; L. Zamykal in 
K. D.-L.: Květiny (1930); S. Bouška in alm. Poselství 
(1938); B. Slavík in Hanácké písemnictví (1940); F. 
Dohnal: Kristus v poezii K. D.-L., Archa 1941; cl (G. 
Franci): Vzpomínka na K. D.-L, Lid. demokracie 22. 
9. 1951; E. J. Havlíček: Malý výsek z literatury 90. 
let, Čes. zápas 1968.

//
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DouchaJosef L. Doudlebský viz Josef Liška Dou
dlebský

František Doucha

* 31. 8. 1810 Praha
† 3. 11. 1884 Praha

Bibliograf, kulturní publicista, překladatel z mnoha 
jazyků, básník, autor knih pro děti a mládež; stoupe
nec Jungmannovy koncepce národní kultury, dlou
holetý spolutvůrce a registrátor vývojového procesu 
české literatury, podporovatel národně obrodných 
snah Lužických Srbů.

Pocházel z početné rodiny malostranského 
ševče. Vychodil místní farní školu u Sv. Tomá
še, za nepříznivých hmotných podmínek 
úspěšně absolvoval malostranské gymnázium 
(1827) a tzv. filozofii (1829). V 19 letech vstou
pil do pražského arcibiskupského semináře 
(národní uvědomění a studium češtiny, počá
tek soustavného jazykového a literárního se
bevzdělávání); teologická studia dokončil 
1833 a do března 1834 se připravoval na gym- 
nazijní profesuru (pobyt v Brandýse n. L.). Těs
ně po nástupu na pražské Akad. gymnázium 
byl vysvěcen na kněze (6. 4. 1834) a poslán ja
ko kaplan do Petrovic na Sedlčansku. Zde za
čal zapisovat texty a nápěvy lidových písní 
a jazykové zvláštnosti. Onemocnění dýchacího 
ústrojí a hlasivek mu znemožnilo kazatelskou 
činnost, 1838 se vrátil do Prahy k rodičům, 
1839 byl penzionován. 1840 pobýval u ryt. Be
dřicha Neupauera v Golčově Jeníkově, od 
konce t. r. s rodinou hr. Karla Pachty (domácí 
kněz) střídavě v Praze a na Mníšku. Od 1848 si 
natrvalo najal celu v minoritském klášteře 
u Sv. Jakuba v Praze. Letní měsíce trávil ob
vykle na venkovských šlechtických sídlech ja
ko zámecký kaplan (Herálec u Humpolce, 
Dlažkovice u Lovosic, Český Šternberk, Vinoř, 
Dymokury, Krásný Dvůr u Podbořan, Libě- 
chov, Jirny, Nemyšl, Veltrusy, Doksy u České 
Lípy, Mnichovo Hradiště, Podmokly v sev. Če
chách, Chlumec u Chabařovic, Dolní a Horní 
Rakousy, Sasko), někdy u svých přátel farářů. 
Pomáhal při zřizování obecních a školních 

knihoven, organizování čtenářských besed 
apod., pokračoval ve sběru folklórního a jazy
kového materiálu. Při slabé fyzické konstituci 
se vyznačoval neobyčejnou houževnatostí. Ve
dle vlastní literární a odborné práce a osvěto
vé činnosti (mj. podpora lužickosrbského 
obrozenského hnutí, styky s J. P. Jordánem, J. 
E. Smoleřem aj., slavistické přednášky v praž
ském lužickosrbském bohosloveckém seminá
ři) se podílel na kompletování materiálů k vel
kým souborným dílům své doby: J. Jungman- 
novi (Slovník česko-německý, 1834—39), J. 
Frantovi Šumavskému, J. Rankovi i F. Š. Kot- 
tovi (česko-německé slovníky ze 40. —70. let) 
poskytl velké množství systematicky sbíra
ných a pořádaných lexikálních údajů, P. J. Ša
faříkovi (Slovanský národopis, 1842) záznamy 
lužické folklórní poezie, K. J. Erbenovi (Písně 
národní v Čechách, 1842—45, Prostonárodní 
české písně a říkadla, 1864) zápisy několika set 
písní; spolupracoval na přípravě Slovníku 
naučného (red. F. L. Rieger, od 1860) aj. 1850 
byl zvolen členem KČSN, 1863 řádným čle
nem Svatoboru, byl jmenován čestným členem 
Umělecké besedy, Pražské učitelské besedy 
i dalších (také mimopražských) kulturních, pe
dagogických a sociálních spolků. Jeho auto- 
grafy z posledního desítiletí života bývají 
označeny poznámkou: „levou“ (po trvalém po
stižení pravice tzv. písařskou křečí psal D. le
vou rukou). Od září 1884 byl těžce nemocen, 
krátce před smrtí se dal dopravit do nemocni
ce v klášteře milosrdných bratří. Pohřben byl 
na Vyšehradě.

Veřejná literární aktivita F. D. trvala od 
sklonku 30. do zač. 80. let 19. stol. Počtem 
knižních publikací i rozsahem autorské spolu
práce s časopisy se D. řadí k nej produktivněj
ším spisovatelům tohoto období. Náplň a cha
rakter jeho literární práce určovalo uvědomě
lé, trvalé, přitom k samostatné aktualizaci 
směřující přimknutí k Jungmannovu kulturní
mu programu. V jeho intencích D. jako publi
cista (Čes. včela, Květy, Vlastimil a mn. j.) sou
stavně sledoval jak rozvoj domácího písem
nictví a divadla (zprávy i recenze), osvěty, pra
vopisu, školství aj., tak kulturu ostatních slo
vanských i evropských zemí. Jako jeden z prv
ních usiloval o pravidelné a kvalifikované bi
bliografické registrování soudobé literární 
produkce (bibliogr. přehledy v čas., zvi. od 50. 
let v ČČM). Bilancí této dlouholeté činnosti 
byl Knihopisný slovník československý, obsa-
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bující abecedně řazené záznamy (podle titulů 
i autorů) publikací z období 1774—1864 (vyd. 
1865, jako spolupracovníci uvedeni v předml. 
J. A. Dunder a F. A. Urbánek); slovník fakto
graficky navazoval na Jungmannovu Historii 
literatury české (2. vyd., 1849) a zároveň kori
goval a doplňoval materiál snesený v jejím 6. 
odd. (období 1774 —1846). S tehdy neobvyklou 
erudicí připravil D. edici básní J. J. Kaliny 
(1852); podílel se na jazykové úpravě či korek
tuře řady textů: lužickosrbského překladu Če- 
lakovského Ohlasu písní ruských (1846), nové
ho vydání Biblí české (1857) aj. Pod přímým 
vlivem J. Jungmanna vznikl jeho první velký 
překlad, Thomsonovy Počasy (1842, časoměr- 
ným hexametrem). D. si osvojil 14 jazyků; nej
hojněji překládal z angličtiny (M. Bayleyová, 
W. Broome, R. Burns, G. G. Byron, T. Camp
bell, J. Dryden, C. Gilmanová, J. Hughes, W. Ir- 
ving, G. Littelton, H. W. Longfellow, J. Milton, 
T. Moore, W. Raleigh, P. B. Shelley, E. Spen- 
ser, W. Shakespeare, J. Thomson, I. Watts) a ze 
slovanských jazyků (dolnoluž.: F. Baleár, P. 
Broniš, J. B. Nyčka, M. Rocha; hornoluž.: lid. 
písně, J. Čěsla, J. Buk, M. W. Bjedrich, M. Cyž, 
M. Hórnik, H. Zejleř, K. B. Pful-Lužan, J. Ska
la; chorv.: I. Kukuljevič, P. Preradovič; slovin.: 
F. Prešeřen; pol.: A. Mickiewicz; rus.: A. S. 
Puškin), dále z francouzštiny (J. F. Bayard, P. F. 
Dumanoir, A. Dumas st, E. Erhard, V. Hugo, 
V. Sardou), italštiny (L. Ariosto, Dante Alig- 
hieri, S. Pellico, T. Tasso, J. Vittorelli), němčiny 
(J. G. Herder, H. Kleist), portugalštiny (A. Te- 
les de Menezes, L. Camöes), španělštiny (P. 
Calderón), švédštiny (E. Tegnér) a z latiny kla
sické (Tibullus) i středověké (Tomáš Kempen- 
ský). V 50. —60. letech byl jedním z hlavních 
překladatelů zúčastněných na edici Matice 
české Dramatická díla W. Shakespeara i na 
dramatickém repertoáru pražského divadla. 
Obecně se jeho jazykově kultivované překla
dy vyznačovaly věrným respektováním pů
vodního textu, tíhly k typu doslovného převo
du; anglický blankvers tlumočil D. většinou 
veršem rozměrnějšího rozsahu. Jako jeden 
z prvních uváděl svými překlady i původní 
tvorbou do české lyriky řadu formálně propra
covaných středověkých a renesančních básnic
kých a strofických útvarů (decima, kaneóna, 
madrigal, ritornel, siciliána, teneóna, tercína); 
především z tohoto důvodu ho lumírovci hod
notili jako předchůdce svého úsilí o světový 
rozhled české poezie (mj. Vrchlického výbor 

z D. v České poezii 19. věku, sv. 1). Vedle toho 
jsou v D. původní básnické tvorbě (která s vý
jimkou veršů pro mládež byla publikována jen 
časopisecky či v antologiích) zastoupeny i roz
manité běžné typy obrozenské poezie (dekla- 
movánky, vlastenecká lyrika, příležitostné 
a didaktické verše, texty písní). Mnoho drob
ných básní i próz adresoval D. dětem a mláde
ži. Od 40. let se i jako literární kritik zabýval 
celkovou situací české beletrie pro děti a mlá
dež (např. v rozsáhlém posudku Ehrenbergro- 
vy prózy Ostruha krále Jana, Čes. včela 1845); 
konstatoval její nepostačující množství, odsu
zoval její častou pravopisnou zaostalost 
a konzervování švabachu. V zábavné dětské 
knížce viděl mnohostranně působící artefakt, 
a začleňoval ji proto nejen do rámce soudobé 
progresivní pedagogiky (Amerlingova aktuali
zace metod Komenského), nýbrž i do kontextu 
evropské knižní kultury. Iniciativně se staral 
o grafickou úpravu, výtvarnou přitažlivost 
(barevné ilustrace) a technickou výbavu svých 
publikací pro děti a mládež. Vyšlo jich přibliž
ně 80, takřka všecky v několikerém vydání. 
Většina z nich byla tištěna v moderně zaříze
ných závodech v Německu, Holandsku a An
glii. Pro nejmenší připravoval D. speciální 
obrázkové série, skládanky a knížky s jedno
duchým textem, vyrobené z trvanlivého papí
ru. Zřetel k věkové diferenciaci čtenářů uplat
ňoval důsledně. Koncem života shrnul svou 
poezii pro mládež do cyklu pěti sbírek, urče
ných různým věkovým stupňům: Záhonek ma
lých, Květný sádek, Zelený luh, Klasné pole, 
Obžínky života (1880—84). Po literární stránce 
se jeho práce pro mládež podstatněji nevymy- 
kaly z okruhu didaktické literatury (bajky, prů
povídky a jiné tradiční žánry; přímočará for
mulace výchovných point příběhů; knížky čí
tankového typu, kombinující veršované i pro
zaické beletristické texty s naučnými pasáže
mi); jejich důrazná křesťanskoetická tendence 
byla zaměřena k reálnému světu lidí, přírody, 
zvířat. D. překládal a vydával i teologickou li
teraturu, distancoval se přitom od konzerva
tivního katolicismu. Převaha kulturního zřete
le nad ortodoxním stanoviskem se projevuje 
také v jeho svobodném výběru překládané 
světské literatury (mj. anglických autorů pro
testantského vyznání). Nejen zprostředková
ním hodnot světové literatury, ale i svou od
bornou a publicistickou prací a svou iniciati
vou v oblasti dětské knižní kultury D. reálně
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přispěl ke kvalitativnímu rozvoji české litera
tury 2. a 3. čtvrtiny 19. století.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: František D... a, Usus (J. 
Jungmann: Slovník česko-německý); D. (Čes. včela 
1850, Rankův slovník aj.), Da, Dch. (Kottův slovník), 
Dcha (Slovník naučný, red. Rieger), F. D., Fr. D. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Blahověst (od 1847); Budečská za
hrada; ČČM (od 1838; t. r. uk. z překl. J. Thomson: 
Počasy, 1840 výbor i překl. Lužické národní písně, 
1841 Život J. Thomsona, 1844 uk. z překl. W. Shake
speare: Romeo a Julie, 1845 O postupu národnosti 
Srbů lužických, 1850—63 bibliogr. přehledy, 1854 
Květný výbor z Božské komedie, 1860 překl. lužic
kých lid. písní); Časopis pro kat. duchovenstvo (1839 
ref. a část, překl. E. Erhard: Voyage... á Prague en 
1808 s tit. Svědectví cizozemce o vlasti naší — i sep., 
1843 pův. poezie, 1850 Antonín Burger. Nástin živo
topisný — i sep.); Čes. včela, Včela (1838—50; pře
klady, 1838—43 pův. poezie, 1846 překl. W. Shake
speare: Královna Mab); kal. Českomor. pokladnice 
(od 1856); Denice (1840—41; překl. franc. beletrie); 
Koleda (Olomouc, 1877 —78; pův. poezie); alm. Ko- 
menius (1879); Komenský (1864—65); Květy (obroz. 
čas., od 1836; 1838 čl. O národu litevském, 1838 — 39 
překl. J. G. Herder: Paramythie, 1839 pův. poezie, 
1841—46 čl. o lužickosrbské kultuře); Květy (red. V. 
Hálek, od 1867; 1867—68 pův. poezie, 1870 překl. lu
žickosrbské poezie); alm. Kytice (1859); alm. Libuša 
(1859); Lit. obzor (příl. čas. Studentské listy, 1883); 
Lumír (od 1851; překlady); alm. Máj (1860 próza 
Bohatá nevěsta, 1862 Balada o slavověnci); Nár. 
škola (1864—68); Naší mládeži (od 1873); Osvěta 
(1880—81 překl. angl. poezie, mj. Ze znělek Shake
spearových); Paleček (od 1873); Posel z Budče 
(1848—51); Pravda (1863); Pražské noviny (zprávy 
a ref. o divadle a malířství); Přítel mládeže 
(1840—46); Rodinná kronika; sb. Společenský kra- 
sořečník český 3 (usp. J. B. Pichl, 1853, překlady); sb. 
Společenský zpěvník český (usp. J. B. Pichl, od 6. 
vyd. 1863 píseň Aj, to plémě odrodilců...); Světozor 
(1872 pův. poezie, 1875 překl. lužickosrb. poezie, 
1879 překl. z Puškina); Škola, pokr. Škola a život (od 
1852); Školník (Hradec Král., od 1852); Štěpnice 
(příl. čas. Škola a život, od 1855); sb. Vánoční album 
(1882); Vlastimil (1840—42; překlady, 1840 Slovo 
o cizojazyčném pojmenování Čechů, 1841 Literatu
ra zahraničná, 1842 Slovo o spisovatelství vlaste
nek); Zlaté klasy (1854—56); — mimoto něm. praž
ská periodika (sporadicky), cirk, a pedag. příručky, 
příležitostné antologie, zpěvníky aj. ■ KNIŽNĚ. 
Odborné práce: Druhá zpráva o slovanském Evan
gelium v Remeši (1844 ← Čas. pro kat. duchoven
stvo); Život a obrana Tomáše Kempenského. Přída
vek ke Čtverým knihám... (sep. z 2. vyd. překladu, 
Lipsko 1845); Knihopisný slovník československý. 
Seznam knih, map, obrazů a hudebnin. 1774—1864 
(1865, v seš. od 1863). — Beletrie a zábavné naučné 

publikace pro mládež (obr. = publikace s dominan
tní obrazovou složkou): Kratinké povídky o naklá
dání se zvířaty (BB 1848); Vínek drobných povídek 
a básní (1849); Bludičky (PP 1850); Dvě dítky aneb 
následky dobrého a špatného vychování (BB 1851); 
Kniha dítek (1851); Nestejné cesty. Dva pobočné 
příběhy... (1851); Pravěnky aneb Kvítky po cestě 
pravé (BB 1851); Přehled obrazů o nakládání se zví
řaty (plakát, 1851; samost. doplněk ke kn. Kratinké 
povídky o nakládání se zvířaty); Růžové kvítky (PP 
1852); Schránka dobrého naučení (BB 1853); Dárek 
upřímnosti (PP 1854); Obrazy věku mladistvého 
(1854); Radostné chvíle dítek (obr., BB 1854); Pou- 
pátka (1855); Mlsálek (obr., BB 1856); Bodláčky 
(1858); Ochrana stromů (i pro dosp., 1859); Drob
nůstky (obr., 1861); Maličkosti maličkým (1861); Pa- 
běrky (1861); Pestré kvítí (obr., 1861); Podívání na 
zvířata (obr., BB b. d., 1861); Polní kytička (BB b. d., 
1861); Obrázky posvátných příběhů (obr. karty, i pro 
dosp., s citáty z bible a verši čes. básníků, b. d., 1861); 
Krůpěje (obr., 1862); Květné ratolesti (obr., 1862); 
Lupínky (obr., 1862); Skladnička poučné zábavy 
(obr., 1862); Kam dítko rádo chodí (obr., 1863); Ko
rálky (BB 1863); Laskavý dárek (obr., BB 1863); Ob
líbená kniha (obr., 1863; čes., angl., franc., něm. a pol. 
titul a popisky, podob, t. r. s tit. Svět mladosti); Vese
lé dítky (BB 1863); Živé kukátko (obr., b. d., 1863); 
ABC (ilustr. abeceda, 1865); Počítání na obrazech 
(b. d., 1865); Vojáci rozličných národů (1865); Po 
práci (1868); Besídka dítek (obr., 1869); Blahé doby 
(1869); Kratochvíle (1871); Na domácím dvoře 
(1872); Trnky (obr., BB 1873); Zlatá písmenka abe
cedním pořádkem s dodanými obrázky (1873); Bra
tříček a sestřička (pohádka, 1874); Malá společnost 
(obr., 1874); Modrovous aneb Následky všetečné 
zvědavosti (pohádka, 1874); Pohádka o sedmi ha
vranech (1874); Šípková Růženka (pohádka, 1874); 
Hájení ptáčků, milých zpěváčků (1875); Kocour 
v botách (pohádka, 1875); Nápravy na dobrou cestu 
(BB b. d., 1875); Pohádka o lesním stromku (1875); 
Robinson a jeho divodružné příhody (P 1875; struč. 
zprac. námětu D. Defoea); Všelicos (obr., b. d., 1875); 
Zástupek domácích zvířat (obr., 1875); Divadlo ma
lých, to jest Pohádka na pohyblivém divadélku 
(1876); Hovory zvířat (bajky, 1876); Příklady v báje
ném rouchu (bajky, 1876); Sedmero skutků tělesné
ho milosrdenství (BB 1876); Smyšlénky a pravda 
(bajky, 1876); Výstava pestrých stromů (obr., 1876); 
Drobné výkresy (b. d., 1877); Přípravy na budouc
nost (obr., 1877); U domova (BB b. d., 1877); Dítky 
jako kvítky (obr., 1880); Mluva němých tvorů. První 
řada bajek (BB 1880); Pravidla života v podobnos
tech. Druhá řada bajek (BB 1880); Záhonek malých. 
Básničky pro první stupeň mládeže (b. d., 1880); 
Knížka maličkých. Písmenka a zvířata (obr., 1881); 
Květný sádek. Básničky pro druhý stupeň mládeže 
(b. d., 1881); Napravo — nalevo, to jest kam hodný, 
a kam zpustlý došel (BB 1881); Přístup ke čtení. 
S pořadím zvířat (b. d., 1881); Zelený luh. Básně pro
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třetí stupeň mládeže (b. d., 1881); Klasné pole. Básně 
pro čtvrtý stupeň mládeže (b. d.» 1881—83); — po
smrtně: Obžínky života. Básně pátému stupni mlá
deže (b. d., 1884) aj. — Překlady:]. Thomson: Počasy 
(1842); Tomáš Kempenský: Čtvero kněh o následo
vání Krista (Lipsko 1843; s životopisem a obranou 
autora, šifra F. D.); W. Shakespeare: Romeo a Julie 
(1847, přeprac. vyd. 1872, prem. 1853) 4- Život 
a smrt krále Richarda III. (1855, prem. 1854) 4- Co- 
riolanus (1858, prem. 1857) + Julius Caesar (1859, 
prem. 1858 s tit. Smrt Julia Caesara) 4- Král Ri
chard II. (1862, prem. 1859) 4- Večer tříkrálový aneb 
Cokoli chcete (1862, prem. 1850) 4- Sen noci svato
janské (1863, prem. 1855) 4- Král Jan (1866, prem. 
1857) 4- Dvé šlechticů veronských (1869, prem. 
1863); W. Irving: Život a plavby Kryštofa Kolumba 
(1853); J. F. Bayard, P. F. Dumanoir: Malý Richelieu 
na prvním potýkání (1864, prem. 1859) 4- Hrbatá 
nevěsta (1871); Heinrich v. Kleist: Katinka Heil- 
bronská (1867, prem. 1845, znovu 1857); V. Hugo: 
Ruy Blas (1870, prem. 1861); A. Dumas (st.): Z mla
dého věku Ludvíka XIV. (1873, prem. 1864); V. Sar- 
dou: Silné ženy (1880, i adapt., prem. 1865). — Ostat
ní práce: Modlitby k veřejné i domácí pobožnosti. 
Přídavek ke Čtverým knihám Tomáše Kempenské- 
ho (Lipsko 1843); Dějepis katolické církve (pro 
gymnázia, 1849, s P. Dvorským, šifry D. a Dv.); mi
moto spoluautorství teolog, příruček pro ml. aj. — 
Výbory: F. D., jak se jeví ve spisech svých pro mlá
dež (2 sv., 1876 a 1879, usp. J. Květnický); Poupátka 
a bodláčky. Drobounké povídky (Olomouc 1926, 
usp. V. Bitnar); Povídky vánoční (1928, obs. i 3 bá
sně, usp. V. Bitnar). ■ KORESPONDENCE: in K. A. 
Vinařického Korespondence a spisy pamětní 3 (Vi- 
nařickému z 1853; 1914, ed. V. O. Slavík); O. Stehlík: 
Korespondence F. Douchy (F. Čenskému z 1880, F. 
Dattlovi z 1874, V. Hálkovi z 1868, V. Hankovi 
z 1844 a 1859, J. A. Koublemu a F. K. Drahoňovské- 
mu z 1860, J. Pospíšilovi z 1840, A. F. Rybičkovi 
z 1856, A. Vrťátkovi z 1860, F. Zoubkovi z 1880), 
Vlast 1915/16, s. 28, 135, 309, 373, 540, 599, 701, 783 
4- Třebenická památka po F. D. (V. Paříkovi 
z 1884), Archív literární 1919, č. 13, s. 216. I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Básnické spisy z pozůstalosti J. 
J. Kaliny (1852, s vysv. a ed. pozn., šifra D.; obs. stať 
Pomněnky z krátké života pouti J. J. Kaliny, šifry Fr. 
D. a J. V., tj. J. Vlček); — antologie (vesměs s vlast
ním autorským podílem): Vínek (mravouč. povídky, 
1849); Modlitby a písně pro mládež studující (Hra
dec Král. 1852); Deklamovánky čili básně ku před
nášení pro dítky větší (1853); Deklamovánky... pro 
dítky menší (1853); Jaré listy (básně pro ml., 1855); 
Lípový věnec. Deklamace, písně a jiné básně mláde
ži (1.: dítkám menším, 1871, 2.: pro odrostlejší mlá
dež, 1874); Zpěvomil (zpěvník pro ml., 1876, s nápě
vy); Dohlasy čili zpěvy ku příležitostem (1878, pokr. 
předchozího); — církevní publikace: Manuale Ri- 
tualis Pragensis (1848, úprava čes. a něm. textu); Mi

kuláš Tomek: Krátké vysvětlení ke katechismu ku 
prospěchu učitelům i dítkám (1849, úprava 3. vyd.) 
aj. ■

LITERATURA: K. Š. Vodička: P. F. D. Jeho život 
a působení (1884; obs. i soupis knih pro ml. a biogr. 
článků). ■ J. Neruda: ozn. Knihopisný slovník česko
slovenský, Hlas 23. 5. 1862 → Literatura 1 (1957); 
an.: Nové spisy Douchovy pro mládež, Hlas 31. 7. 
1862; an.: Spisy pro mládež, Hlas 20. 5. 1863; V. Há- 
lek: F. D..., Květy 15. 10. 1868 → Sebr. spisy 11 
(1920); an.: F. D., Světozor 1871, s. 445; an.: F. D., Bu
dečská zahrada 1874/75, s. 135; J. Květnický in F. D., 
jak se jeví ve spisech svých pro mládež (1876); V. 
Kryšpín in Tři upřímní přátelé české mládeže (1876); 
J. Neruda: F. D., Humorist, listy 21. 12. 1878 → Po
dobizny 1 (1951); ■ k sedmdesátinám: Zábavné listy 
1879, s. 303; an. (E. Krásnohorská), Budečská zahra
da 1879/80, d. 2, s. 147; F. S. (Schulz), NL 31. 8. 1880; 
J. L T. (Turnovský), Pokrok 31. 8. 1880; F. Bílý, Svě
tozor 3. 9. 1880; J. Vrchlický, Lumír 10. 9. 1880; O. 
Mokrý, Květy 1880, s. 351; F. Schulz, Osvěta 1880, s. 
749 k 50. výr. kněžství (duben 1884): B. Patera, 
Jarý věk 4- Beseda učitelská; F. Bačkovský: O záslu
ze F. D. o českého Shakespeara, Ruch; an., Blaho- 
věst; an., Květy, s. 582; an., Ženské listy ■;■ nekrolo
gy: an., Zlatá Praha 1884, č. 45, s. 542; an., Domácí 
hospodyně 1883/84, s. 270; F. Zeman: Dva obráz
ky ze života..., Budečská zahrada 1883/84, s. 226; J. 
Vrchlický, Lumír 1884, s. 512; an., Lit. listy 1884, č. 23, 
s. 186 ■; F. A. Z. (Zeman) in F. D.: Obžínky života 
(1884); J. Malý: F. D„ Osvěta 1885, s. 20 a 209; K. Š. 
Vodička: P. F. D. Jeho život a působení (doplň, verze 
brožury z 1884), Vlasť 1886/87, č. 1-6, s. 7, 78, 156, 
238, 300, 377; F. A. Zeman: O životě a působení F. 
D., Beseda učitelská 26. 10. a 2. 11. 1899, s. 610 a 626; 
J. Vrchlický: Mé vzpomínky na F. D., sb. Vzpomínky 
členů Máje (1903); K. Hikl: F. D., jungmannovec, 
Zpráva reálky v Praze VII, 1913; M. Babor: F. D. 
Několik příspěvků k poznání jeho díla, Nový věk 
1913/15 (roč. 7), č. 43-50; O. Stehlík: Z německé ko
respondence kněze vlastence F. D., -tamtéž, č. 
47—50, 54—59 4- Korespondence V. Butala s F. D., 
tamtéž, č. 61—63 4- Dopisy Jana Borovičky F. D., 
tamtéž, č. 64—67 4- Dodatek a poznámky k dopi
sům J. Borovičky F. D., tamtéž, č. 80, 82—87; V. Bit
nar: Páter F. D., sb. Naše první ročenka. Literární al
manach na rok 1915; J. Baudiš: Příspěvky ke kritice 
českých překladů shakespearovských, ČMF 1916/17, 
s. 119, 217, 317, 416; O. Stehlík: Kněz spisovatel F. J. 
Dobicer F. Douchovi, Nový věk 1916, s. 106; C. Mer- 
hout: Douchovy zápisky (o neuskutečněných memo- 
árech F. D.), Zvon 1917/18, s. 638 → Životem vlas
tenců (1922); O. Stehlík, V. Bitnar: Z doby Doucho
vy. Půlstoletí života českého spisovatele v dopisech, 
Archív literární 1919; I. Herrmann: O ušlechtilém 
knězi F. D., NL 1919 → O živých, o mrtvých 2 
(1928), též → O Praze a Pražanech (1959); J. Pátá: 
Z čěskeho listowanja Jana Arnošta Smolerja (Budy-

594



sin 1919); O. Stehlík: Dopisy A. V. Šembery F. Dou- 
chovi, Vlast 1919/20, s. 26 a pokr.; O. Stehlík: Biskup 
Jirsík a D., Archív literární 1922, s. 11 + J. J. Sankot 
a D., tamtéž, s. 42 + F. D. a Goethe, tamtéž, s. 110 + 
Fr. Bačkovský a D., tamtéž, s. 205; V. Bitnar: Z doby 
Douchovy, tamtéž, s. 327; F. Pata: K historii překla
dů Shakespearových dramat..., ČNM 1933, sv. 2, s. 
221; A. Novák: Padesát let od smrti F. D., LidN 3.11. 
1934; F. Strejček: Odpůrce „Čechotepců“, in Naši 
bojovníci pérem (1948); J. Beneš: P. F. D., in Ač ze
mřeli, ještě mluví (1964); V. Miiller: D., Sládek a Sen 
noci svatojanské, Lid. demokracie 1. 5. 1965; O. Ši- 
máček: Knihopisný slovník československý (okol
nosti jeho vydání), Čes. bibliografie 1966, s. 188; Z. 
Heřman in F. D.: Nestejné cesty (1969); O. Šimáček: 
F. D., pokračovatel v Jungmannově Historii, Čes. bi
bliografie 1976, s. 149; J. Lebeda: Přítel Lužických 
Srbů, Lid. demokracie 29. 8. 1980.

kh

Josef Doucha

* 9. 3. 1799 TbpoZ (Kočí-T.) u Chrudimi
† 15. 11. 1827 Praha

Básník a překladatel dramat.

Pocházel z rolnické rodiny. Gymnázium stu
doval v Hradci Král., filozofii v Praze, stal se 
hospodářským úředníkem. Ve 20. letech půso
bil jako herec v českých hrách ve Stavovském 
divadle.

Jeho rukopisné překlady divadelních her bý
vají omylem (např. u Jungmanna) připisovány 
Františkovi D. Básně publikoval jenom na po
čátku 20. let.

PŘÍSPĚVKY in: Čechoslav (od 1822). ■ SCÉNIC
KY. Překlady: G. Rossi: Tankred (libreto k opeře G. 
Rossiniho, prem. 1825); W. Miiller: Dvanáct spících 
[jinde: spějících] panen (prem. 1827). ■

LITERATURA: M. Hýsek in Ztrhané struny zvuk 
(1940).

mo

Dragoni Křenovský

Jakub Dragoni Křenovský

* asi 1808 Křenovice u Kojetína
† 28. 9. 1871 Brno

Prozaik, autor didaktických povídek pro mládež 
a novely z vesnického prostředí.

J. D. se narodil v rolnické rodině; studoval 
gymnázium v Kroměříži a 1827—28 filozofii 
v Brně. Vstoupil pak do řádu augustiniánů ve 
Starém Brně, kde se vedle teologie, dějepisu 
a filozofie zabýval i románskými jazyky. 1832 
vystoupil z řádu a odešel na olomouckou uni
verzitu studovat práváTpřitom se připravoval 
na učitelskou dráhu. 1834 působil jako vycho
vatel v hraběcích rodinách a učil na gymnáziu 
v Brně a později na vychovatelském ústavu ve 
Vídni. 1850 nastoupil jako suplent na gymnázi
um v Opavě, kde učil latinu, řečtinu a němčinu; 
v letním semestru 1851 se připravoval na ví
deňské univerzitě na učitelskou zkoušku z dě
jepisu; vrátil se pak do Opavy jako profesor. 
1852 byl jmenován prozatímním ředitelem 
gymnázia v Banské Bystrici, 1853 v Košicích, 
kde se po roce stal ředitelem. 1858 byl jmeno
ván školním radou a gymnazijním inspekto
rem pro bratislavský správní obvod. Když vy
šel říjnový diplom 1860, byl povolán do Vídně 
na ministerstvo vyučování a poté byl jmeno
ván školním radou v Celovci (Klagenfurt). Zá
hy nato onemocněl, dal se penzionovat a vrátil 
se na Moravu do Uherského Hradiště. Krátce 
před smrtí přesídlil do Brna (1871) jako šéfre
daktor novin Stimmen aus Máhren.

Prozaické dílo J. D. vznikalo až v posled
ních letech jeho života. Rozsahem největší 
část je věnována povídkám pro mládež. V du
chu tehdejších pedagogických představ vytvá
ří v nich D. vzorové typy pilných a zbožných 
dětí, které svou poctivostí a pracovitostí, pří
padně i lítostí nad předcházejícími přestupky 
se domohou životních úspěchů. S naivním di- 
daktismem těchto próz kontrastuje jediná D. 
novela Vytrvalost (vznikla těsně před autoro
vou smrtí a vyšla na pokračování v Moravské 
orlici 1871). Do prostředí moravského venko
va v období napoleonských válek je zasazen 
příběh lásky selské dívky k chlapci odvedené
mu na vojnu; i když vypravován poněkud ar
chaickou formou, nepostrádá tento příběh 
dávku životní věrohodnosti, a to jak v líčení
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Dragoni Křenovský

intimních, tak v podání společenských vztahů 
za pozdního feudalismu.

PSEUDONYM: J. Drg. Křenovský. I PŘÍSPĚVKY 
in: Mor. orlice (1871); Stimmen aus Máhren (1871); 
Věstník (učit, ročenka, Hradec Král., 1869). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Václav Němčický (P 1869); — posmrt
ně: Jindřich (P 1872). I

LITERATURA: ■ nekrology (an.): Stimmen aus 
Máhren 30. 9. 1871; Mor. orlice 1. 10. 1871; Věstník 
bibliogr. 1871; Světozor 1871 ■; F. Bayer: D. K. J., 
Komenský 1884. ■

zp

Bartošek z Drahenic viz Bartošek z Dra- 
henic

František Karel Drahonovský

* 12. 6. 1812 Bělá (Mírová pod Kozákovem-B.) 
u Turnova
† 10. 2. 1881 Brandýs nad Labem

Básník a dramatik, autor veršovaných i prozaických 
deklamací, žertovných výstupů a scének.

Působil jako okresní úředník v Rokytnici n. 
Jiz., nakonec jako úředník v Brandýse n. L., 
kde také zemřel.

Po básnickém debutu sbírkou milostné lyri
ky Pomněnky horské, který se setkal s odmíta
vou kritikou Málkovou, věnoval se D. psaní 
veršovaných a prozaických deklamací; vedle 
původních textů též volně zpracovával cizí 
předlohy. Od poloviny 40. let je začal publiko
vat časopisecky, později je souhrnně vydával 
i knižně. Patřil také k trvalým přispěvatelům 
Besedníka a Nového besedníka (obnoveného 
E. Justem). D. zábavnou formou pomáhal roz
voji českého společenského života, zvláště na 

venkově; tak se svými druhy navázal na budi- 
telskou tradici založenou V. K. Klicperou, F. J. 
Rubešem a J. K. Tylem. V duchu těchto snah 
uspořádal také s J. Koublem humoristický al
manach Krakonoš. D. humor těží zpravidla 
z rozmanitých slabostí lidské povahy (zejm. 
hlouposti) a z kontrastů mezi mužským a žen
ským živlem. Bohatě využívá náhodně vznik
lých komických situací a jen zřídka zamíří do 
oblasti společenské satiry (např. v básni Próza 
českých hor z Besedníku 2, kladoucí do proti
kladu opěvovanou krásu Krkonoš a hlad je
jich obyvatel). Vedle deklamací se D. pokoušel 
i o divadelní hry, z nichž knižně byla publiko
vána jen veselohra Staročech, • založená na 
rozporu mezi popanštělou, rozmařilou a za
dluženou generací mladých vesnických hospo
dářů a na tradici lpící generací otců. Konflikt 
končí vítězstvím tradice, ke které se mladý 
hospodář pokorně vrátil.

ŠIFRA: Fr. K. D. (Krakonoš). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Besedník (od 1861); Čes. včela (od 1846); Humorist, 
listy (od 1858); alm. Krakonoš (1860); Květy (od 
1845); Lumír (od 1860); sb. Národ sobě (1880); Nár. 
noviny (1849); Nový besedník (1869); Pražské novi
ny (od 1847); Rolničky (1864); Světozor (od 1872). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Pomněnky horské (BB 1861); 
Žertovný deklamátor (BB 1865); Staročech (D 
1869); Veselé deklamace (BB a PP 1879, obs. též 
všechna čísla Žertovného deklamátora); — posmrt
ně: Láska — stálý boj (dram. výstup, 1911 ← Besed
ník 1864). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Krakonoš 
(humorist, alm., 1860, s J. Koublem). ■

LITERATURA: H. (V. Hálek): Literatura, NL 4. 1. 
1861; J. Malý: Kdykoliv k stolku přisednu..., Pout
ník od Otavy 1861; J. Neruda: F. K. D., Humorist, lis
ty 1881 → Podobizny 1 (1951); an.: F. K D., Urbán
kův věstník bibliografický 1881; K. (Kinský): F. K. 
D., Beseda 1949.

zp

Jan Drachovský

* 1577 Třeboň
† 24. 5. 1644 Brno

Jezuitský misionář, autor české gramatiky.
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Drda

Vystudoval nejspíše na některé jezuitské ško
le, protože už 1594 byl členem řádu. Působil 
nejdříve jako učitel, pak v duchu rekatolizač
ního programu jako misionář na jihu Moravy, 
a to ještě před Bílou horou. Kromě příslušníků 
jednoty bratrské soustřeďoval se především 
na nevelkou náboženskou obec habrovan- 
ských, mezi nimiž agitoval 1607 — 11 přímo 
v jejich středisku Lilči (Lulči) u Vyškova. Poz
ději rozvíjel svou činnost mj. v Boskovicích 
a v Holešově, na krátkou dobu ji přerušilo sta
vovské povstání; po jeho porážce povolal 
1622 olomoucký biskup J. D., aby šířil protire
formaci v Lipníku (patrně u Třebíče) a v okolí. 
Když byla 1624 zřízena nová jezuitská kolej 
ve Znojmě, byl J. D. jmenován jejím prvním 
rektorem. Na sklonku života, nejpozději od 
1638, žil v Brně.

J. D. je autorem dvou českých traktátů proti 
jednotě bratrské (známe je ze Slavatových 
memoárů, kde jsou přepsány) a především pě- 
tidílné české mluvnice (Grammatica Boěmica), 
sepsané latinsky, kterou po smrti J. D. vydal 
M. V. Šteyer.

KNIŽNĚ (posmrtně): Grammatica Boemica in quin- 
que libros divisa... (Olomouc 1660). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2093. I LITERA
TURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875).

ep

Jan Drda

* 4. 4. 1915 Příbram
† 28. 11. 1970 Dobříš

Prozaik, publicista, dramatik a filmový scenárista; 
vypravěč, jenž vycházeje z lidové epiky rodného 
kraje osvojil si dar smyslově bohatého a jazykově 
vynalézavého podání; dramatik pohádkových ale
gorií s aktuální tematikou.

Studoval na gymnáziu v Příbrami (mat. 1934), 
pak v Praze na filoz. fakultě srovnávací dějiny 
literatur. Od 1937 byl kulturním redaktorem 
Lidových novin, kde se osvědčil jako všestran
ný novinář; psal soudničky, sloupky, divadelní 

kritiky a pokračoval v tradici čapkovského fe- 
jetpnu. Po osvobození přešel do deníku Práce; 
1948—52 byl šéfredaktorem Lidových novin 
(1948 Svobodné noviny), 1969 spoluzaložil 
a redigoval týdeník Svět práce. 1948—56 byl 
předsedou Svazu čs. spisovatelů a zastával 
různé politické a veřejné funkce (kandidát 
a člen ÚVKSČ, předseda kult, výboru Nár. 
shromáždění aj.). Pohřben byl na Dobříši.

Popularitu si D. získal hned svým prvním 
vydaným románem Městečko na dlani, v němž 
zaujal barvitým vyprávěním o životě obyvatel 
rodného kraje: horníků, vinařů, lesáků, vorařů 
a drobných řemeslníků a obchodníků. Městeč
ko Rukapáň (připomínající Chevallierovy 
Zvonokosy) zaplnil lidovými postavami a po
stavičkami, v nichž objevil svérázný humor 
a jejichž obraz prosvětlil úctou k práci lid
ských rukou. Vycházeje z prostého, reálného 
pohledu na život, vytvořil atmosféru nezdol
ného životního optimismu, v níž se mísí věci 
skutečné s bájným vyprávěním. Po stránce 
slohové zaujal D. především živým a barvitým 
podáním, založeným na hovorové řeči, kterou 
přetvořil v umělecký jazyk obohacený dialek- 
tismy a tvořivou schopností lidových vypravě
čů. Tyto vlastnosti osvědčil i ve vtipných a kul
tivovaných novinových causeriích (Svět viděný 
zpomaloučka) objevujících svět všedních je
vů. Během okupace rozvíjel D. nadále fabulač- 
ní umění v románu s tematikou umělecké tvor
by (Živá voda); na příběhu chlapce pronikají
cího k podstatě sochařství a kamenictví zachy
til záchvěvy jinošského zmatku. V kichotov- 
sky zaměřeném románu Putování Petra Sed- 
milháře smísil prvky pohádkové s psycholo
gickými a spojil je volně fabulovaným práši- 
lovským vyprávěním. K hovorovému projevu 
se D. rovněž přiklonil v poválečné povídkové 
knize Němá barikáda. V kompozičně pevně 
stavěných a zhuštěně vyprávěných črtách za
chytil a poetizoval prosté, nepatetické hrdin
ství českého člověka v odboji proti okupan
tům. Autorův optimistický patos, vyvěrající 
z radosti nad osvobozením, změnil se však 
v deklarativní schéma v povídkovém souboru 
Krásná Tortiza. Ke schopnosti pracovat s lido
vou epikou a oživovat tak estetický požitek 
plynoucí z volné fabulace pohádkového vy
právění se D. navrátil v knize České pohádky, 
která — podobně jako úsměvné báchorky 
psané pro děti — aktualizovala tradiční po
hádkové postupy vyjádřením současných spo-
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lečenských a mravních problémů. — Robust
ním a jadrným vypravěčem je D. i jako drama
tik. Symbolicko-alegorickými Hrátkami s čer
tem, psanými ještě za okupace, vyjádřil opti
mistickou víru v prostého člověka a v jeho 
schopnost proměňovat svět, v pozdějších 
Dalskabátech se prostřednictvím pohádkové- 

4io námětu pokusil zobrazit zápas protiklad- 
ných sil soudobého světa. Předností D. stylu 
a znakem jeho komedií je jadrný humor, bá
snicky obrazný jazyk, rušná dějovost, výrazná 
kresba postav a pevná stavba. K pražskému 
Květnovému povstání se D. vrátil látkou hry 
Jsou živi, zpívají, kolísající mezi kronikářským 
záznamem událostí a dramatem lidí, pro něž 
má být povstání zkouškou charakteru. D. na
psal též řadu filmových scénářů (Druhá smě
na, Němá barikáda, Znamení kotvy, Hrátky 
s čertem, Dařbuján a Pandrhola, Vyšší princip, 
Zlaté kapradí).
PSEUDONYM, ŠIFRY: J. Drak; jd, J. D. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Českosl. voják; Kultura doby (od 
1936); Kult, politika; Lid. kultura; Lid. noviny (od 
1933; 1951 nedokončený román Hospodáři); Lit. no
viny (od 1949); Nová doba (od 1953); Nový život; 
Obrana lidu; Práce (od 1945); Právo lidu (od 1934); 
Rudé právo (od 1938); Studentský časopis (od 1932); 
Svob. noviny (od 1948); Tvorba; U (od 1937); Za 
trvalý mír, za lidovou demokracii! ■ KNIŽNĚ. Bele
trie a práce o literatuře: Městečko na dlani (R 1940); 
Jakož i my odpouštíme (D 1941, prem. 1940); Mag- 
dalenka (D 1941, i prem.); Živá voda (R 1942); Puto
vání Petra Sedmilháře (R 1943); Svět viděný zpoma- 
loučka (FF 1943); Hrátky s čertem (D 1946, prem. 
1945); Listy z Norimberka (FF 1946); Němá bariká
da (PP 1946, od 1957 též rozšiř, vyd. s tit. Němá bari
káda a.jiné povídky); Kuřák dýmky (F 1948); Knihy 
do rukou lidí (projevy a stati, 1949); Krásná Tortiza 
(PP 1952); Romance o Oldřichu a Boženě (D 1952, 
prem. 1953); Dětství soudruha Stalina (P pro ml., 
1953); Horká půda (Rp 1955); Za literaturu životní 
pravdy (ref. na 2. sjezdu spisovatelů, 1956); Jednou 
v máji (P pro ml., 1958); České pohádky (1958); 
Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert (D 
1960, prem. 1959); Jsou živi, zpívají (D 1961, i prem.); 
— posmrtně: Posvícení v Tramtárii (PP pro mí., 
1972); Hastrmani (P pro ml., 1973). — Ostatní práce: 
Sochař Jan Kavan (1943); Malíř Karel Černý (1943). 
■ SCÉNICKY. Hry: Dodekanesie (1933); Kolumbus 
(1933). ■ REDIGOVAL periodika: Svobodné novi
ny (1948), pokr. Lidové noviny (1949—52), Svět prá
ce (1969). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: G. de Mau- 
passant: Příběhy plné lásky (výbor, 1969). ■

LITERATURA: kd (E. Konrád): Křest ohněm 
(ref. Jakož i my odpouštíme), LidN 10. 2. 1940; B. Je
dlička: Románový debut J. D., LidN 3. 6. 1940; B. 

Březovský: ref. Městečko na dlani, Panoráma 1940; 
F. Götz: Druhý román J. D. (ref. Živá voda), Čteme 
1942; jšk. (J. S. Kvapil): ref. Putování Petra Sedmi
lháře, Naše doba 1946; V. Černý: Hrst poznámek 
k socialistickému realismu (ref. Němá barikáda), 
KM 1947; K P. (Polák): Zatímní práce J. D., PL 1. 4. 
1947; F. Götz in J. D.: Romance o Oldřichu a Boženě 
(1953); J. Hájek in Literatura a život (1955); J. Hra- 
bák: K jazykové výstavbě D. Krásné Tortizy, SaS 
1956; B. Macák: ref. Horká půda, HD 1956; A. Meli- 
cherčík: České pohádky J. D., Slov. pohFady 1958; J. 
Polák: České pohádky J. D., NŽ 1958; Z. Kožmín: 
České pohádky, Zlatý máj 1958 4- Konečně kniha 
dobrodružná a dnešní (ref. Jednou v máji), Zlatý máj 
1959; A. Urbanová in J. D.: Hrátky s čertem (1959); 
F. Götz in J. D.: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapo
menutý čert (1960); R. Pytlík: Pohádka a současnost, 
ČLit 1960; M. Jungmann: Vyprávěč dobré pohody, 
in J. D.: Němá barikáda (1961); J. Bílý: D. hra o li
dech v revoluci, in J. D.: Jsou živi, zpívají (1961); J. 
Hrabák: Hrdinství a hrdinové, HD 1961; J. Voráček: 
České pohádky J. D. a jejich vztah k lidové tradici, 
AUC 1961, Slavica Pragensia 3 (1962); V. Kamelský 
in J. D.: Němá barikáda a jiné povídky (1964); A. M. 
Píša: O J. D., in Stopami prózy (1964); B. Polán: Pró
za z let okupace, in Život a slovo (1964); B. Balajka: 
Padesátiny J. D., Plamen 1965; A. M. Píša: O drama
tikovi Hrátek s čertem, in J. D.: Hrátky s čertem 
(1965); J. Nejedlá: Proměny vypravěče, Impuls 1966 
+ Dvě studie o stylu v próze J. D., AUC, Slavica 
Pragensia 12 (1970); vf (V. Falada): Za spisovatelem 
J. D., Mladá fronta 1.12.1970; red.: Odešel J. D., Svět 
práce 1970, č. 48.

rp

Václav Dresler

* 11. 9. 1880 Gemo vičky (Středokluky-Č.)
u Kladna
† 24. 1. 1953 Praha

Literární kritik a historik, zabývající se převážně au
tory realistického zaměření; překladatel polské be
letrie, autor studií a informativních statí věnovaných 
polské literatuře, resp. kulturnímu, sociálnímu, hos
podářskému a politickému dění v Polsku.

Pocházel z rodiny rolníka. V Praze studoval 
gymnázium v Křemencově ulici (mat. 1899),
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Dresler

pak slavistiku na filoz. fakultě (7 sem., studia 
nedokončil). Věnoval se literární kritice, ze
jména v denním tisku, a publicistice; před prv
ní světovou válkou žil jako novinář v Berlíně, 
po převratu se usadil ve Varšavě, kde řídil čes
koslovenskou informační kancelář a byl ta
jemníkem čs. vyslanectví. V této době praco
val velmi intenzívně na poli česko-polské vzá
jemnosti: v Polsku informoval v tisku i v čet
ných přednáškách o československé kultuře 
a naopak zase do československých novin 
(zejm. do Lidových novin a Moravskoslezské
ho deníku) napsal na tisíce informativních 
článků a studií o polské literatuře, kultuře, po
litice, hospodářských a sociálních poměrech. 
1937 se pro nemoc vzdal práce v Polsku a pře
sídlil do Prahy, kde žil na odpočinku až do své 
smrti. Byl členem Slovanského ústavu. V prv
ních letech po návratu ještě hodně přednášel 
o Polsku, především na zájezdech do venkov
ských měst.

V. D. zahájil na začátku století svou literární 
činnost časopiseckými referáty o české litera
tuře. Jeho zájem platil zejména soudobé rea
listicky orientované próze, dotýkající se so
ciální problematiky své doby. Autorům tohoto 
typu (J. Merhaut, M. A. Šimáček, F. X. Svobo
da, K. V. Rais, K. Klostermann aj.) věnoval 
i rozsáhlejší monografické studie, v nichž se 
soustředil zejména k popisu obsahových slo
žek díla, k sledování toho, co spisovatel zobra
zuje ze sociálního dění své doby, a k souvislos
tem jeho prací se sociálními a mravními otáz
kami současnosti. — Vedle české literatury 
brzy upoutala jeho pozornost literatura pol
ská (1904 první překlad). Později — za váleč
ného pobytu v Berlíně a poválečného působe
ní ve Varšavě — převážil v D. činnosti zájem 
o Polsko a jeho kulturu vůbec; D. přeložil řa
du děl polské beletrie své doby (časopisecky 
překládal i drobnou prózu ruskou) a zároveň 
soustavně referoval o polské literatuře a kul
tuře v novinách i v nejrůznějších časopisech. 
Polským otázkám (vedle kulturních i sociál
ním a politickým) věnoval kromě několika 
knižních titulů celkem přes deset tisíc informo
vaných a poučených článků. Po návratu do 
Prahy se D. vrátil k otázkám české literatury 
a napsal ještě několik bohemistických studií 
(např. o Zeyerovi).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Sigma; A, -der, Dre, er, Ir, 
r., -r-, -sir-, V. D., V. Dlr., V. Dr. ■ PŘÍSPĚVKY in: 

Brázda (od 1936); Cesta (od 1921); Čas (od 1921); 
ČČM (od 1909, t. r. studie o dramatech F. A. Šuber
ta); Čes. revue (od 1901, pak od 1929); Čes. slovo; 
Hlas národa (od 1910); Hospodářská politika (od 
1927); Jihočes. listy; Královéhradecké rozhledy; Lid. 
noviny (od 1902, pak od 1926); Lit. listy (od 1903); 
Lit. rozhledy (od 1912, portréty českých autorů); Lu
mír (od 1902); Máj (od 1911): Mor. orlice (od 1912); 
Mor. slez, revue (od 1907; 1908 studie o J. Merhauto- 
vi); Mor. slez, deník (od 1925); Nár. listy (od 1901); 
Naše doba (od 1905); Nezávislé listy (od 1903); No
vá čes. revue (od 1905); Nové Čechy (od 1934); No
vý život (od 1906); Obzor literární a umělecký (od 
1902); Pozor (od 1901); Prúdy (od 1926); Radikální 
listy (od 1901); Reforma (od 1927); Rozhledy (od 
1902); Samostatnost (od 1912); Sborník zahraniční 
politiky (od 1920); Slovanský přehled (od 1903); Srd
ce (od 1902); Spisy M. A. Šimáčka (sv. 20, 1911: stu
die M. A. Š. a jeho dílo); Venkov (od 1910); Zahra
niční politika (od 1926); Zlatá Praha (od 1905); Zvon 
(od 1909^ 1941 studie o J. Zeyerovi); Ženská revue. I 
KNIŽNĚ. Studie o literatuře: Jakub Arbes, život 
á dílo (b. d., 1910); Maxim Gorkij (1911, šifra V. D.); 
F. V. Krejčí (b. d., 1911); K. V. Rais (b. d., 1911); F. X. 
Svoboda (b. d., 1911); F. X. Šalda (b. d., 1911); Básník 
Šumavy (1914, s vl. životopisem K. Klostermanna). 
- Překlady: G. Zapolska: Předpeklí (1904) + Ve 
službách hříchu (1914); I. Sewer-Maciejowski: V pe
trolejových dolech (1907); J. Weyssenhoff: Unia 
(1912); A. Strug: Lidé podzemní (1912); W. Rapacki: 
Král husitův (1918); J. Iwaszkiewicz: Slečny ze stat
ku (1937); P. Choynowski: Mladýma očima (1937); 
W. Berent: Živé kameny (1937). — Ostatní práce: 
Polsko a Poláci (1922); Republika Czeskoslowacka 
(inf. spisek, Poznaň 1923, s A Černým); Polsko 
a Evropa (1926); Z politické domácnosti v Polsku 
(1927); Sedmá velmoc v Polsku. Dnešní stav polské
ho tisku (1928). I REDIGOVAL časopis: Literární 
listy (1903—04). ■

LITERATURA: A. Novák: ref. Jakub Arbes, život 
a dílo, LidN 17. 6., 24. 6. 1910; O. Šimek: ref. F. X. 
Svoboda, Novina 1910/11; J. Hd. (Heidenreich-Do- 
lanský): ref. Sedmá velmoc v Polsku, LidN 8. 8.1928; 
Č.: V. D. v Polsku, NL 14. 1. 1932; A. O.: Pocta V. 
Dreslerovi ve Varšavě, Slovanský přehled 1932; B. 
Slavík: V. D. šedesátník, LidN 11. 9. 1940.

II
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Driml

Karel Driml

* 2. 1. 1891 Choceň
† 20. 10. 1929 Praha

Lékař, osvětový pracovník ve zdravotnictví, propa
gující zdravovědné ideje publicisticky a beletristic
ky, zvi. v dramatech pro mládež a loutkových hrách.

Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě 
(mat 1909) a medicínu ve Vídni a v Praze. Od 
1914 byl asistentem bakteriologického a sero- 
logického ústavu lékařské fakulty v Praze. Za 
první světové války sloužil jako lékař u váleč
ného námořnictva. 1919 vstoupil do státní 
zdravotní služby, 1920—21 studoval organiza
ci veřejného zdravotnictví v USA, Kanadě, 
Anglii a Francii; na škole hygieny při univerzi
tě J. Hopkinse v Baltimore získal pro studova
ný obor osvědčení. Po návratu se stal vrchním 
komisařem ministerstva zdravotnictví a řídil 
úsek výchovné a propagační práce. Redigoval 
zdravotnické časopisy, z oboru zdravovědy 
pořádal četné přednášky, psal informační 
a popularizační články, brožury, letáky a také 
libreta poučných filmů.

D. beletristická činnost byla úzce zaměřena 
na propagaci idejí hygieny, principů správné 
životosprávy a boje proti nemocem. D. se 
obracel především k dětskému publiku, pro 
které napsal řadu dramatických výstupů, říka
nek a loutkových her, v nichž obvykle vystu
povaly známé pohádkové postavy (Kašpárek, 
Budulínek aj.). Výchovná tendence zcela ovlá
dala veškeré autorovo spisovatelské úsilí.

PSEUDONYM: Oldřich Zoltán. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Lid. noviny (od 1924); Měsíčník Červeného kříže (od 
1921); Měsíčník dorostu Čs. červeného kříže; Soko- 
lice; Zdraví lidu. ■ KNIŽNĚ. Beletrie (pokud není ji
nak vyznačeno, pak D pro ml.): Bacilínek (b. d., 
1923); Brok a Flok (1923); Kašpárkovy zdravotnické 
tácky (2 sv., 1923 — 24); Kněžna Kazi (1923); Sluneč
ní údolí (1923); Začarovaná země (b. d., 1923); Budu- 
línka bolí zoubek (1924); Čínské zrcadlo (1924); 
Chléb náš vezdejší (1924); Král Asinus (1924); Ná
mořníci (1924); Zdravotní říkanky (1924); Dvě vá
noční hry: Kašpárkův svátý Mikuláš, Vánoční po
hádka (1925); Chléb vypravuje pohádku svého živo
ta (b. d., 1925); Lakté čili Budulínek v říši mléka 
(1925); Loutkářská čítanka (1925, s F. Ptáčkem, V. 
Skálou, J. Veselým); Na prahu života (b. d., 1925); 
Princezna Bledule (1925); Dům na výsluní (1926); 
Jarní den (1926); Smíšek (1926); Čarodějka Spindi- 

můra (b. d., 1928, pseud. O. Zoltán); Fronta (1928); 
Jak napálil Kašpárek vodníka (b. d., 1928, pseud. O. 
Zoltán); Jak se z čerta anděl stal (b. d., 1928); Kašpá
rek a loupežník (b. d., 1928, pseud. O. Zoltán); Kmo
tra zubatá (b. d., 1928, pseud. O. Zoltán); Krokový 
dcery (b. d., 1928, pseud. O. Zoltán); Milión (b. d.,
1928) ; Strýček z Ameriky (b. d., 1928); Šuki a Muki 
čili Čarovné bačkory (b. d., 1928); Zakletý zámek (b. 
d., 1928, pseud. O. Zoltán); Evženčiny zásnuby (P b. 
d., 1929); Chůvičky (b. d., 1929); Jarka a Věrka (b. d.,
1929) ; Kdo je pro a kdo je proti (b. d., 1929); Spiri- 
tár, pekelný alchymista (b. d., 1929); U odvodu. Ne
zabiješ. Pan doktor přišel (b. d., 1929); V ordinaci (b. 
d., 1929); Vzkříšení (1929); Kuchařinky (b. d.); Lavina 
(b. d.); Pohádka o pilné Popelce (b. d., pseud. O. Zol
tán); Znamení „Černé ruky“ (b. d.); Smrt neseme ze 
vsi (b. d.); — posmrtně: Stín (1930, pseud. O. Zoltán); 
Našim dětem (1. Z maminčiných říkanek. Zvířátka 
přátelé, 1933, 2. Od prázdnin do prázdnin, 1934, ed. 
R. Tschorn). — Ostatní práce: O zdravotnické a so
ciální lidovýchově u nás a v cizině (1923); Zdravot
nická výchova na školách (1924); Boj proti tuberku
lóze (1926); Ošetřování nemocných v domácnosti 
(1926); Domácí zdravotnictví pro ženy (1928) aj. ■ 
REDIGOVAL časopisy: Zdraví lidu (od 1923); Výži
va (1925-26). ■

LITERATURA: P. S. (J. Sulík): ref. Kašpárkovy 
zdravotnické táčky, NO 19. 11. 1924; V. Brtník: ref. 
Dvě vánoční hry, Venkov 3. 12. 1925 4- ref. Princez
na Bledule, Venkov 25. 3. 1926; ■ ref. Dům na výslu
ní: K. Š. (Štorch), Rozpravy Aventina 1926/27; E. S. 
(K. Elgart-Sokol), LidN 16. 1. 1927 ■; J. Karasová: 
ref. Evženčiny zásnuby, Ženský svět 1929; If. (I. J. 
Fischerová): ref. Jarka a Věrka, NO 19. 1. 1930 + 
Loutkářská oslava památky dr. Drimla, NO 10. 12. 
1935; M. Majerová: ref. Našim dětem, Čin 1933.

mn

Vladimír Dmák viz Jan Václav Rosůlek
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Drož

Ctibor Dmovský z Drnovic

* asi 1543

Právnický spisovatel.

Pocházel ze starého vladyckého rodu na Mo
ravě, příbuzného s pány z Kunštátu. O jeho ži
votě je známo velmi málo, nezastával žádný 
vyšší úřad. Jako znalec práva a zemských 
právních obyčejů byl žádaným právním zá
stupcem („řečníkem“ před zemským soudem) 
a rádcem v mnoha soudních sporech. Byl čle
nem komise pro soudní a zemské zřízení na 
znojemském sněmu 1535, kde bylo vypracová
no nové zemské zřízení, vydané toho roku.

Z dosud platných starších právních ustano
vení (zčásti podle Knihy Tovačovské) a z do
kladů o současné moravské právní praxi sesta
vil asi ve 30. letech rukopisnou příručku, na
zvanou novodobým vydavatelem Kniha Dr- 
novská; stala se východiskem pro různé poz
dější redakce souborů moravského práva.

RUKOPISNĚ: Půhony a nálezy některé při právě 
moravském (asi po 1530). I EDICE: Kniha Drnov- 
ská (Brno 1868, ed. V. Brandl). ■

LITERATURA: V. Brandl: Nejstarší zřízení mo
ravské za krále Vladislava, kniha pana C. z D. a kni
ha pana Jiřího Sedlnického z Choltic, ČČM 1865 + 
Kniha Drnovská, nej starší zřízení a Codex Sedlnic- 
kianus jsou totožné, in Kniha Drnovská (Brno 1868); 
O. Adámek: C. D. z D., Hlídka 1929; F. Čáda: Kniha 
zvaná Drnovská, Studie o rukopisech (1972).

A

Karel Drož

* 22. 8. 1858 Uhlířské Janovice
† 24. 12. 1928 Praha

Prozaik, autor polobeletristických cestopisných 
a národopisných prací. Překladatel z bulharštiny 
a rumunštiny.

Studoval reálku a učitelský ústav v Kutné Ho
ře a Jičíně, univerzitu v Praze. Po studiích pů

sobil jako učitel v Chotěboři, 1882—84 
v Duchcově (spoluzakladatel první české ško
ly v severozápadních Čechách), pak v Dobřa
nech u Plzně, 1887—88 v Oseku u Duchcova 
a na měšťanské škole v Plzni. Po 1918 byl jme
nován inspektorem měšťanských a rumun
ských škol na Podkarpatské Rusi. Cestoval po 
Evropě, sev. Africe a Asii, zejména však po 
Tatrách a Balkáně. Konec života strávil v dů
chodu v Praze.

Literární činnost K. D. je úzce spjata s jeho 
cestami. S oblibou navštěvoval některé náro
dopisně a přírodovědecky zajímavé oblasti 
Slovenska (zejména Tatry), Rumunska a Bul
harska. Všímal si nejen jazyka, ale i charakte
ristických znaků a jednání tamějších obyvatel; 
to vše se v literárním zpracování snažil ukázat 
především na drobných obrázcích rázovitých 
postav, které zasazoval do popisů svých cest, 
bohatě místopisně doložených. Sympatie 
k balkánským národům, zejména Bulharům 
a Rumunům, dobrá znalost jazyků i reálií a zá
jem o místní krajany Čechy činily jeho cesto
pisy, zejména z počátku jeho literární činnosti, 
průkopnickými. Z národopisných, kulturních 
i politických zájmů vyplynula i jeho práce pře
kladatelská (z bulharštiny a rumunštiny).

PŘÍSPĚVKY in: Čas. čes. turistů (1897); Čech 
(1907); Čes. deník (Plzeň, 1917); Čes. svět 
(1918—19); Dělnické listy (Vídeň, 1911); Den (1909); 
Hlas národa (příl. Nedělní listy, 1909); Ilustrovaný 
svět (1904); Jizeran (1890); Květy (od 1893); Lid. no
viny (od 1920); Nár. listy (od 1889); Nár. osvobození 
(1.927); Nový obzor (1913); Osvěta (od 1909); Plzeň
ské listy (1886); Pokrok (Praha, 1883); Právo lidu (od 
1919); Přehled (1906—07); Slovanský přehled (od 
1905); Světozor (od 1898); Škola a život (1879); Šu- 
mavan (1879); Topičův sborník (od 1916); Venkov 
(1907); Zlatá Praha (od 1890); Zvon (od 1900). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Tatry (P 1897); Život na Tatrách 
(P 1906); Polská ves v Asii (P 1906); Prvá cesta na 
Rylskou planinu (P 1907); Návštěva u Carmen Sylvy 
(P 1908); Druhá a třetí cesta na Rylskou planinu (P 
1921); Z našich Tater (P 1924). — Překlady: Elin-Pe- 
lin: Bulharské povídky (1909). I REDIGOVAL ča
sopis: Podkarpatská Rus (1921). ■

LITERATURA: an.: ref. Život na Tatrách, Pře
hled 1905/06, č. 43; M.: ref. Prvá cesta na Rylskou 
planinu, Sborník čs. společnosti zeměvědné 1908; ■ 
ref. překl. Bulharské povídky: an., Lit. rozhledy 
1908/09; O. Šimek, Novina 1908/09; V. Červinka, 
Zlatá Praha 1908/09; A. Pražák, Slovanský přehled 
1909/10 ■; W.: ref. Prvá cesta na Rylskou planinu, 
NL 25. 6. 1909; J. Pátá: Několik kapitol z dějin styků 
česko-bulharských, Osvěta 1917 + K literárním sty-
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Drož

kům česko-bulharským, Lit. rozhledy 1926/27; A. F.: 
nekrolog, Slovanský přehled 1929.

v/

Artuš Drtil

* 6. 1. 1885 Klopina u Zábřeha
† 10. 4. 1910 Praha

Literární kritik a publicista.

Od 1897 studoval na českém gymnáziu v Zá
břehu; po absolvování 6. třídy (1903) praktiko
val na poště v Úsově. 1904 vstoupil do poštov
ního telegrafního kursu v Šumperku, brzy však 
odešel, aby se cele věnoval no vinařství jako 
spolupracovník řady venkovských listů. Debu
toval ve Studentském sborníku (1902) a v ča
sopise Pozor, který však brzy opustil pro jeho 
konzervativní zaměření. Od 1905 žil v Roky
canech jako spolupracovník časopisu Krame- 
rius, který řídil jeho přítel K. Horký. 1906 byl 
přes slabé zdraví odveden na vojnu a až do 
podzimu 1909 sloužil jako prostý vojín ve 
Freistadtu v Horních Rakousích (s častými po
byty mimo službu v Praze, v Klopině a ve vo
jenské nemocnici v Linci). 1907 se stal členem 
korespondenční kanceláře národní strany svo
bodomyslné, ale teprve na konci života získal 
pevnější existenční zajištění v redakci Plačko
va Rozhledu. Zemřel předčasně na otravu kr
ve a byl pochován na Olšanských hřbitovech 
v Praze; smuteční projev pronesl A. Novák.

D. literární kritiky jsou součástí jeho publi
cistické činnosti, zaměřené k aktuálním socio
logickým otázkám doby (postavení studen
tstva, ženské hnutí, veřejná a politická morál
ka, národnostní problémy atd.). Ovlivněn ze
jména J. Herbenem, sledoval v duchu realistic
ké tradice „patologii“ české společnosti a v li
terární kritice navazoval na kritiku typu H. G. 
Schauera. Národní písemnictví chápal převáž
ně v jeho relacích k společenské současnosti 
a vzhledem k ní posuzoval jeho ideje a morál
ní i umělecké hodnoty. D. kritické soudy, kla
doucí v Šaldově duchu na literaturu vysoká 

myšlenková a umělecká měřítka, se prudce 
obracejí proti různým projevům artismu 
a estétství. Připravoval knihu Žena v myšlení 
a cítění moderního člověka a pracoval na vel
ké studii o Mahenovi, jejíž torzo vydal hned 
po D. smrti P. O. Plaček

ŠIFRY: AD (Nár. obzor, Přehled), V. O. (zejm. Roz
hledy, Přehled, Ženský svět, Mor. slez, revue). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Čes. stráž; Havlíček (od 1905); 
Hlasy z Hané; Horkého Týdeník (od 1909); Jihočes. 
listy (od 1907); Kramerius (od 1905); Lidové zájmy 
(od 1904); Mor. nár. noviny; Mor. rozhledy (od 
1904); Mor. slez, revue (od 1905); Mor. kraj; Nár. 
obzor (od 1907); Naše Slovensko; Naše žně; Nová 
Slovač; Novina (od 1908); Podřipské slovo; Pozor 
(od 1902); Přehled (od 1905); Přehled revuí (od 
1908); Rozhled (od 1910); Rozhledy (od 1903; t. r. 
článek proti separatismu Zápach Moravy); Stopa 
(od 1910); Studentské směry; Studentský sborník 
(1902); Vatra; Ženská revue (od 1905); Ženský svět 
(od 1905). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře (posmrtně): 
Jiří Mahen (E 1910). — Výbor: Výbor z prací (1913, 
usp. F. Šelepa). ■ KORESPONDENCE: J. Skutil: 
Z korespondence A. D. s F. Šelepou, Vlastivědná ro
čenka Okresního archívu v Blansku (1968). ■ REDI
GOVAL časopisy: Moravské rozhledy (1904), Lido
vé zájmy (1904), Rozhled (1910). I

LITERATURA: F. X. Salda: A. D., Novina 
1909/10 → KP 8 (1956); K. Horký: Za A. D„ Stopa 
1910; F. Taufer: Poznámky o mrtvém, Ženská revue 
1910; A. Novák: A. D., Přehled 1913 4- Literární po
zůstalost A. D., Přehled 1913, obojí → Zvony domo
va (1940); F. Šelepa in A. D.: Výbor z prací (1913); R. 
Fischer in Čeští spisovatelé a umělci z okresu mo
helnického (1930); J. Skutil: Básník A. D., sb. Severní 
Morava (1958).

//

Druhá staroslověnská legenda o sv. 
Václavu viz Kniha o rodu a utrpení sv. 
knížete Václava
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Družina literární a umělecká

1913-1949

Sdružení katolických umělců, zejména moravských, 
hájící stavovské zájmy svých členů a usilující posílit 
význam katolického umění v celku národní kultury.

Družina literární a umělecká, povolená c. k. 
moravským místodržitelstvím v Brně 30. 4. 
1914 a formálně ustavená valnou hromadou 
v Olomouci 28. 5. 1914, byla založena jako 
volné sdružení s názvem Družina literární už 
29. 10. 1913 v Olomouci, a to po několikaleté 
diskusi mezi moravskými katolickými autory 
a bezprostředně poté, co moravský zemský 
výbor neodměnil tyto autory žádnou cenou; 
trvale rozvíjela svou činnost převážně na Mo
ravě. Prvním předsedou DLU byl zvolen F. 
Kužela Chlumecký (pro období 1913—19), 
dalšími K. Dostál-Lutinov (1919—23) a E. Ma- 
sák (1924—49). Z původních 12 zakládajících 
členů, účastníků olomoucké schůzky v říjnu 
1913, se DLU 1918 rozrostla na 50 členů, 1924 
na 77 členů; do 1938, kdy měla 96 činných čle
nů, přijala celkem 125 členů; nedlouho před 
reorganizací českého kulturního života a před 
vytvořením jednotného spisovatelského svazu 
(a dalších uměleckých svazů) čítala 1948 82 
činných členů. Mezi členy DLU patřili mj.: O. 
F. Babler, V. Bitnar, S. Bouška, F. Dohnal, J. 
Durych, A. Fuchs, A. Hrabal, J. Hruban, F. 
Hrubý, J. Kachník, A. Kolek, A. Kolísek, V. 
Pittnerová, A. Podlaha, J. Řehulka, F. Světlík, J. 
Svítil-Kárník, S. Vrbík, J. Vyhlídal, A. Zamazal, 
L. Zamykal, S. Zedníček, F. C. Župka. DLU 
získala hned v začátcích pro svou tvorbu jako 
publikační tribunu Archu Dostála-Lutinova 
(od roč. 1918 byla i jejím majitelem); starost 
o tento časopis a jeho přílohy (Archív literár
ní, Rukověť dějin české literatury básnické), 
spolu se starostí o časopis Obzor rodinný 
(1919—23, red. J. Řehulka) a s vymáháním 
uznání pro katolickou literaturu tvořily hlavní 
náplň činnosti spolku. Knižní publikaci členů 
DLU sloužila Knihovna DLU, od 1926 zaved
la DLU místo ní tzv. vydávání podílových 
knih; kromě toho nákladem DLU vycházela 
knihomilská edice Klenot, od 1934 v Brně tzv. 
B knižnice DLU. Od 1921 vydávala DLU edici 
Malý kancionál pro mládež arcidiecéze olo
moucké, která jí přinášela většinu finančních 
prostředků pro provoz spolku. 1914 se DLU 

představila v Holešově na hanácko-valašské 
výstavě zvláštní expozicí katolické literatury, 
1928 se účastnila Výstavy soudobé kultury 
v Brně a 5.—6. července 1932 1. sjezdu katolic
kých novinářů a spisovatelů v Olomouci; za
čátkem 20. let se angažovala v akcích na zno- 
vuvybudování mariánského sloupu v Praze, 
podílela se též na oslavách svatováclavského 
milénia. Po osvobození nebyla přizvána do 
Syndikátu českých spisovatelů.

DLU sdružovala literáty a umělce výlučně 
katolické, a to bez ohledu na jejich umělecké 
zaměření. Za ideový cíl si kladla „nábožen
ským, katolickým prvkem v literární a umělec
ké činnosti zúrodňovati a zušlechťovat! naši 
národní kulturu, a tak přispívat k tomu, aby se 
v ní katolická myšlenka stala opět myšlenkou 
vůdčí“; v této souvislosti též aktualizovala ba
rokní tradici české kultury. Důrazně vystupo
vala proti přezírání katolických spisovatelů 
a stavovsky hájila jejich zájmy, tonula však 
namnoze v regionalismu a v provincialismu. 
Svou činnost vyvíjela nejen v opozici vůči kul
tuře nekatolické, ale i v latentním sporu 
s mladšími proudy v katolické literatuře 
(Akord, Řád). Po druhé světové válce se poku
sila omladit alespoň svůj časopisecký orgán 
Archa novými přispěvateli i zájmem o literár
ní dění vně těsných hranic spolku.

LITERATURA: Poselství. Almanach k 25. výročí 
DLU (Olomouc 1938); pak zprávy o DLU v čas. Ar
cha (do 1948 včetně).

mb
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1922-1952

Jedno z nejvýznamnějších nakladatelství mezi dvě
ma válkami a první české nakladatelství založené na 
myšlence družstevního, nikoli soukromého podniká
ní.

Vzniklo z potřeby vyrovnat se s krizí na kniž
ním trhu po první světové válce. Iniciátorem 
byl V. Poláček, název dala družstevní výstava
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pořádaná 1921 Ústředním svazem družstev. 
Základní myšlenkou bylo, že knihy mohou být 
lacinější, když je budou vydávat čtenáři, spiso
vatelé a výtvarníci společně a když budou pro
dávány přímo členům bez prostřednictví knih
kupců. Povinností členů bylo po zaplacení mi
nimálního podílu a zápisného odebrat ročně 
nejméně čtyři vydané publikace podle vlastní
ho výběru. Členové družstva měli právo zasa
hovat do edičního programu (navrhovat nebo 
odmítat tituly, navrhovat vhodné ilustrátory 
apod., zpravidla pomocí anket; toto právo, 
plně respektované při malém počtu členů, se 
stalo formálním, jakmile počet členů přesáhl 
několik tisíc). Družstvo, pro něž se ustálila 
zkratka DP, zahájilo činnost na podzim 1922 
a ještě t. r. vyšla první kniha, Nejkrásnější svět 
M. Majerové (s datem 1923). Prvním předse
dou byl docent techniky P. Růžek, v předsed
nictvu byli spisovatelé J. Knap, M. Novotný 
(řídil potom knižnice Živé knihy a Nesmrtelní), 
F. Skácelík a hudební skladatel S. Hippman; 
prvním zaměstnancem, který vedl administra
tivní správu podniku, byl V. Poláček, pozdější 
tajemník a nakonec ředitel družstva (až do 
1934, kdy ho vystřídal J. Cerman). Spojení se 
členy zprostředkovával od 1923 Zpravodaj 
DP (1924 nazvaný Kulturní zpravodaj, od 
1927 Panoráma), přinášející podrobné infor
mace o podnikání, ediční programy, dopisy 
čtenářů a odpovědi na ně, ankety, hospodář
ské výkazy, členské zprávy, zprávy o vyda
ných knihách, čtenáři zde byli seznamováni se 
spisovateli i výtvarníky a jejich tvorbou. Prud
ký růst členů (1922 300 členů, 1927 5 000, 1930 
10 000, 1937 25 000, 1945 přes 40 000 a kon
cem 1948 100 000, takže přijímání muselo být 
zastaveno) umožňoval rozšiřovat nejen nakla
datelský program, který byl záhy doplňován 
i jinou činností kulturní, nýbrž i materiálně 
technickou základnu, která pak dovolovala 
realizovat program v nebývalé kvalitě hmotné 
i ideové. Celé vydavatelství včetně skladu za
čalo činnost v soukromém bytě v Praze Na 
Františku č. 24, 1926 pokračovalo v ul. Staro- 
družiníků (dnešní Václavkova) v Dejvicích, na 
podzim 1928 mělo k dispozici už několik míst
ností ve Slezské ul. na Vinohradech; od pol. 
1933 pokračovalo v Melantrichově ul. v Pra
ze 1, až konečně koncem 1936 se usídlilo na 
Národní tř. č. 36. — 1923 si DP zřídila vlastní 
knihařskou dílnu, 1924 otevřela první Knihku
pectví, 1926 získala od svého člena a spolupra

covníka, nakladatele B. M. Kliky, knihkupec
kou koncesi (schválena až 1928), takže mohla 
knihy prodávat i nečlenům a v jiných knihku
pectvích, a 1927 zřídila v Myslíkově ulici pro 
prodej grafiky a později vůbec uměleckých 
předmětů a předmětů uměleckého řemesla 
Krásnou jizbu (vedl ji zpočátku malíř E. Frin- 
ta) s výstavním sálem, kde byly pořádány vý
stavy uměleckých děl a knih. Množily se se
kretariáty a skupinová střediska v jiných měs
tech, kde byly pro spolupráci získávány vý
znamné kulturní osobnosti (např. v Brně J. 
Mahen, v Olomouci B. Václavek). Členské 
schůze byly spojovány s výstavami nebo s kul
turním programem (přednášky spisovatelů 
a výtvarných umělců o vlastní práci, o umění 
a kultuře vůbec, promítání krátkých filmů, 
zvláště filmu o práci v DP Jak vzniká kniha, 
natočeného K. Smržem, apod.). V předsednic
tvu a v redakční radě se vystřídala řada spiso
vatelů (K. J. Beneš, P. Křička, V. Kaplický, K. 
Nový, J. Seifert, V. Vančura, který od 1937 stál 
v jejím čele, po jeho smrti krátce J. Šnobr, pak 
V. Černý), kteří udržovali činnost družstva na 
vysoké úrovni. S literární redakcí DP spolu
pracovalo mnoho spisovatelů i psaním posud
ků na nové rukopisy (K. J. Beneš, J. Glazarová, 
F. Hrubín, K. Konrád, P. Křička, B. Mathesius, 
B. Polán, J. Průšek, J. Rypka, J. Seifert, J. Trá- 
ger, V. Vančura, J. Zaorálek aj.). Ve své činnos
ti se DP neomezovala jen na české země, ný
brž svou kulturně politickou práci obrátila i ke 
Slovensku. Nejenže zařazovala do edičního 
programu knihy slovenských autorů, a to niko
li v překladech, nýbrž ve slovenštině, ale pořá
dala hovory se slovenskými spisovateli; 1937 
vypsala soutěž na původní slovenský román 
(1. cenu získal P. Jilemnický), 1938 věnovala 
jedno číslo Panorámy otázkám slovenským 
a vztahům české a slovenské literatury, před
sednictvo konalo i zájezdy na Slovensko (v 
Bratislavě byl předsedou skupiny J. Sekera). 
V celé kulturní politice DP byly od počátku 
jasné tendence protiválečné a humanistické, 
tendence když ne vyloženě socialistické, přece 
k socialismu tíhnoucí (byla za to nejednou kri
tizována členy i nečleny), a ani za protektorátu 
nevyšla z jejího nakladatelství jediná kniha, 
která by byla poznamenána fašismem nebo 
nacismem (naopak její knihy byly konfisková
ny). Po vydání zákona o zrušení soukromých 
nakladatelství byla DP 1950 sloučena s nakla
datelstvím Mír a za vydavatelskou náplň jim

604



Družstevní práce

určeno vydávání publikací s tematikou boje za 
mír a proti fašismu. Tím byl zcela změněn do
savadní charakter podniku a to se projevilo 
jak v edičním programu, tak ve vnější podobě 
knih. 1952 byla DP zrušena a z likvidovaného 
družstevního podniku vznikl podnik státní, 
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 
a umění (pozdější Odeon). Krásná jizba byla 
přičleněna k účelovému zařízení Svazu česko
slovenských výtvarných umělců Dílo.

Celou dobu svého trvání se DP snažila vy
dávat lacinou knihu hodnotnou literárně i gra
ficky, a tím čtenáře vychovávat jak ideově, tak 
esteticky. Těžiště její činnosti tkvělo ve vydá
vání soudobé beletrie, a to jak domácí (často 
i od autorů začínajících: B. Březovský, J. Gla- 
zarová, M. Pašek, H. Šmahelová), tak světové, 
a to v nových uměleckých překladech (i z lite
ratur u nás do té doby málo známých); hojně 
však vydávala i klasická díla starších údobí. 
Sdružila kolem sebe řadu vynikajících překla
datelů nejenom z hlavních světových jazyků, 
ale i z holandštiny, vlámštiny, americké anglič
tiny, švédštiny aj. (P. Eisner, L. Faltová, J. Hrů- 
ša, S. V. Klíma, A. Kraus, M. Marčanová, B. 
Mathesius, J. Pober, V. Procházka, K. V. Rypá
ček, A. Schiffová, A. Vaněček, R. J. Vonka, J. 
Zaorálek aj.; ale překládali pro ni i autoři, je
jichž význam tkví jinde: P. Křička, I. Olbracht, 
B. Václavek). DP se však neomezovala jen na 
vydávání literatury krásné, nýbrž pokoušela se 
čtenáře vzdělávat i literaturou vědecko-popu- 
lární, a to nejen z oborů společenských (ději
ny, filozofie, sociologie, výtvarné umění, hud
ba), nýbrž i z jiných (matematika, fyzika, archi
tektura, fotografie, film atd.). Vydávala knihy 
v jazyku českém i slovenském, 1936 se pokusi
la vydávat soudobou českou prózu v překla
dech do němčiny. Velice záhy se jí podařilo 
zainteresovat významné malíře a grafiky 
(mnohé v té době ještě málo známé), kteří pe
čovali o výtvarnou stránku knih (C. Bouda, V. 
H. Brunner, J. Čapek, F. Duša, P. Kotík, A. Mo
ravec, V. Rada, J. Rambousek, V. Sedláček, J. 
Zrzavý aj.), takže knihy DP patřily u nás k nej
lépe vypraveným knihám. — DP měla na mys
li čtenáře různě náročné a různých zájmů, pro
to vydávala knihy v několika edičních řadách. 
Kmenovou řadou, vycházející od založení řa
dy do zániku DP, byly Živé knihy, rozdělené 
zpočátku na Živé knihy A, určené pro většinu 
čtenářů původní i přeložené beletrie, a Živé 
knihy B, určené čtenářům náročnějším; hrani

ce mezi oběma řadami nebyly však zřetelné, 
brzy zcela převládla řada A (dosáhla 300 svaz
ků), a řada B zanikla (1937 33. svazkem). Při
nášela jen prózu, a to cizí, zpravidla v prvním 
překladu do češtiny (L. Aragon, J. R. Bloch, B. 
Brehm, P. Bůčková, B. Čosič, A. Döblin, J. Fa- 
bricius, J. Földesová, L. Feuchtwanger, M. Fo- 
ster, B. Frank, A. Gide, H. Hesse, M. Chevalier,
A. Ingolič, P. Istrati, M. Krleža, S. Lewis, M. 
Lulofsová, A. Malraux, Multatuli, M. A. Nexö,
B. Nušič, F. I. Panfjorov, F. Parmentier, J. Dos 
Passos, J. B. Priestley, J. Schlumberger, I. Silo
ne, J. Steinbeck, F. Timmermans, Ch. Vildrac, J. 
Wassermann, M. Webbová, A. Zweig aj.), čes
kou převážně v prvních vydáních (K. J. Beneš, 
M. Fábera, J. John, B. Klička, J. S. Kubín, J. 
Mařánek, V. Neff, M. Nohejl, K. Nový, V. Van
čura aj.). Byla to knižnice nejrozsáhlejší; ty její 
svazky, o které byl zájem, bývaly reeditovány 
i v jiných řadách DP. Knihovna Nesmrtelní 
přinášela v nových překladech a v dokonalé 
grafické úpravě (zpočátku podle ankety) zá
kladní díla literatury světové (Ch. de Coster, 
K. Kraus, H. Melville, F. Rabelais, M. J. Salty- 
kov-Ščedrin, J. Swift aj.) a bylo do ní zařazeno 
i několik autorů českých (F. L. Čelakovský, K. 
J. Erben, V. Hálek, K. Havlíček Borovský, A. 
Jirásek, J. Neruda). Byla ilustrována malíři 
staršími (i cizími) i moderními českými. Svazky 
Generace seznamovaly v podstatných výbo
rech s tvorbou soudobých básníků převážně 
českých (z cizích pouze dva), obyčejně s pros
tým názvem Básně a někdy s odborným úvo
dem (V. Dyk, J. Haussmann, J. Hořejší, A. Ma
cek, J. Mach, S. K. Neumann, J. Seifert aj.). Bá
snickým sbírkám a menším prózám jedině čes
kých autorů byl vyhrazen polobibliofilsky vy
pravený Slunovrat, který byl nakonec věnován 
pouze poezii (F. Branislav, F. Halas, J. Hora, V. 
Nezval, J. Seifert, V. Schwarz aj.). Dětem 
a mládeži byla určena knihovna Do života, kde 
vycházeli autoři domácí (J. John, L. Kuba, J. 
Lada, J. Mahen aj.) i cizí. Knihovna Obzory 
sloužila úvahám o soudobé literatuře a kultuře 
(P. Buzková, F. Götz, J. Mahen, A. J. Urban 
aj.). Vydávání sebraných spisů nepatřilo přímo 
do programu DP, ale přesto některé zde vy
cházely, už proto že je měl v edičním progra
mu B. M. Klika, který do DP vstoupil s vlastní 
nakladatelskou koncesí a většinu souborných 
vydání (jakož i knižnici Generace) pak řídil. — 
Ediční řada Svět přinášela původní i přelože
nou literaturu naučnou buď v monografiích
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o velkých osobnostech, nebo v knihách pojed
návajících souhrnně o obecných problémech 
nejrůznějších oborů (např. sb. Čtení o jazyce 
a poezii). Orbis pictus byl ve svých dvou řa
dách knihovnou poučných obrázkových publi
kací s nejrůznější tematikou. — Výtvarné vý
chově a zájmům uměleckým sloužila Česká 
galérie. Byla doprovázena hojnými reproduk
cemi, někdy přinášela pouze reprodukce nebo 
i původní grafiku. Zvláštností edice byly tema
ticky pořádané stolní kalendáře s uměleckými 
reprodukcemi a série uměleckých pohlednic. 
Zde spolupracovali i historikové umění, kteří 
k některým edicím psali odborné doprovody. 
— I mimo řady vydala DP několik knih, které 
měly velký kulturní ohlas (Vančurovy Obrazy 
z dějin národa českého; Český rok), a také ně
kolik soukromých tisků.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Živé knihy 
A. Sbírka lidové četby (1923—50); Živé knihy B. 
Sbírka moderní četby (1924—37); Nesmrtelní. Vý
bor živých děl ze světové literatury (1926—52); Do 
života. Sbírka knih pro mládež (1925—48); Sluno
vrat. Sbírka krásných tisků (1927—52); Generace. 
Básnické knihy a profily (1928—46); Obzory 
(1934—36). — Ostatní: Česká galérie; Fotografova
ný svět; Hudební edice; Orbis pictus; Svět; Živé 
umění. I SOUBORNÁ VYDÁNÍ. Čeští autoři: J. 
Holeček, J. Mahen; E. Vachek; V. Vančura. — Cizí: J. 
V. Jensen; S. Lagerlöfová; G. B. Shaw; U. Sinclair. I 
Z OSTATNÍ PRODUKCE: sb. K. H. Mácha (1937); 
V. Vančura: Obrazy z dějin národa českého (1. 1939, 
2. 1940, torzo 3. d. 1948); sb. Čtení o jazyce a poezii 
(1942); K. Plicka, F. Volf, K. Svolinský: Český rok 
v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech 
a hádankách (1944—60, 4 sv.; v DP první 2 sv.). ■ 
PERIODIKA. Literární a kulturní: Zpravodaj DP 
(1923—24); Kulturní zpravodaj (1924—27, pokrač. 
předešlého); Panoráma (1927—52, pokrač. předešlé
ho); Žijeme. Obrázkový magazín dnešní doby 
(1931—33); Jak žijeme (1933, pokrač. předešlého); 
Magazín DP (1933—37); Dějiny a přítomnost 
(1937-40). ■

LITERATURA: sb. Pět let DP (1927); Deset let 
DP (1932); F. Franc: Nakladatelství DP, Knižní kul
tura 1969; J. Knap: Archív DP (rozmn., LA PNP, 
1970); E. Horáčková: Pokroková úloha DP v rozvoji 
literární tvorby meziválečné a česko-slovenských 
vztahů (dipl. práce filoz. fak. UK, 1980).

rh

František Dřevíkovský

* 3. 4. 1788 Hlinsko
† 16. 5. 1863 Hlinsko

Básník a dramatik samouk.

Otec František D., řezník, matka Klára, roz. 
Hoffmannová z Chotěboře. Do triviální školy 
chodil D. v Mor. Třebové, stal se obchodní
kem, pak poštovním expedientem a poštmi- 
strem v Hlinsku.

Složil množství básní příležitostných, dekla- 
movánek, básní a písní náboženských a jiných 
lyrických. Napsal též neprovozované divadel
ní hry, veselohru Lednice a truchlohru Opuště
ná. Rukopisy obou her shořely při požáru 
Hlinská 1874.

LITERATURA: A. Waldau in Böhmische Natur- 
dichter (1860; obs. i 2 lyr. básně přeložené do něm.); 
L. Nezdařil in Česká poezie v německých překla
dech (1981).

mo

Dřěvo sě listem odievá

Asi polovina 14. století

Středověká milostná píseň.

Umělá píseň o 36 verších, složená trojdílnou 
strofou, pravděpodobně jedna z našich nej
starších milostných písní. Její zápis je až z 15. 
stol., ale jazykem i nápěvem se hlásí do 14. 
stol. Melodika prozrazuje silný vliv lidové 
hudby a jazyk nese nářeční stopy.

Ve skladbě je rozpracován jeden z podstat
ných rysů evropské středověké milostné poe
zie dvorské, totiž povinná diskrétnost milen
cova týkající se jména opěvované paní. Na 
pozadí hlavního tématu lze vysledovat i další 
základní rysy této tvorby: vstupní motiv jarní 
přírody (je tu postavena do kontrastu s milost
ným citem), který sice patří k nej starším cha
rakteristickým rysům dvorské milostné poezie 
vůbec, ale v této české lyrice je jinak vzácný,
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dále pak pojetí lásky jako bolesti a milostné 
služby, obavy před klevetníky, i to, že v ní pro
mlouvá o svém citu muž, a samozřejmě ano
nymita autora samého.

EDICE: in F. Palacký: Staročeské milostné písně ze 
14. a 15. století, ČČM 1827; in Výbor z literatury česf- 
ké 1 (1845, s tit. Tajná láska; ed. K. J. Erben); in J. 
Feifalik: Altčechische Leiche, Lieder und Spriiche 
des 14. und 15. Jahrhunderts, Sitzungsberichte der 
philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, 1862; in Z. Nejedlý: 
Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách (1904 → 
Dějiny husitského zpěvu 1, 1954); in J. Vilikovský: 
Staročeská lyrika (1940); in Výbor z české literatury 
od počátků po dobu Husovu (1957); in J. Hrabák: 
Tisíc let české poezie 1 (1974); in V. Janovic: Milost
né verše pěti století (1976); in J. Kolár, E. Pražák: 
Barvy všecky (1982). I

LITERATURA: Z. Nejedlý: Počátky husitského 
zpěvu (1907) + Dějiny husitského zpěvu za*válek 
husitských (1913, obojí → Dějiny husitského zpěvu 
3—4, 1955); J. Vilikovský: Milostná lyrika staročes
ká, in Písemnictví českého středověku (1948); V. 
Černý: Staročeská milostná lyrika (1948); D. Šlosar, 
Z. Rusínová: Staročeská píseň s nářečními rysy?, LF 
1975; K. Petráček: Staročeská milostná lyrika a stře- 
domořská tradice, SaS 1977; viz též EDICE.

zdi

S tímto zřetelem přistupoval ve stáří (po 
1393) i k sepisování svého právnického díla, 
pro něž mohl těžit ze znalosti českého zem
ského práva a z vlastní bohaté praktické soud
ní zkušenosti. Těžištěm práce učinil právo pro
cesní, dále zde podal přehled domácí soudní 
organizace a věnoval pozornost také otázkám 
majetkoprávním. Hotovou práci, nazývanou 
Výklad na právo země české, věnoval 1400 
králi Václavovi. Připiš, jímž dílo uvádí, je svě
dectvím nejen o jeho vzdělání a politickém 
rozhledu, ale též o jeho mravní pevnosti 
a ušlechtilosti. Dílo se sice nestalo oficiální 
právní příručkou, zůstalo spisem soukromé 
povahy, ale osobnost jeho původce, přehledný 
způsob zpracování a jasný, výrazově přesný 
způsob podání probírané látky mu pojistily 
autoritativní platnost na dlouhou dobu. Kro
mě svých jazykových kvalit zůstává zdrojem 
poznání starého domácího zvykového práva 
a dobové právní terminologie.

EDICE: Výklad na právo země české in Codex iuris 
Bohemici 2 (1870, ed. H. Jireček); O. z D. Práva zem
ská česká (1930, ed. F. Čáda). i

LITERATURA: F. M. Bartoš: Na okraj životního 
díla O. z D., LF 1938; viz též EDICE.

ep

Ondřej*z Dubé
† asi 1412 Zlenice u Čerčan

Nej vyšší zemský sudí a právník, právnický spisova
tel doby Karlovy a Václavovy.

Byl po otci od 1361 držitelem hradu Zlenic 
a statků v okolí, připomíná se jako dlouholetý 
nej vyšší sudí zemský (do 1394). 1368—69 do
provázel ve funkci mistra královské komory 
krále Karla na cestě do Itálie. Sloužil i Václa
vu IV. a stál na jeho straně v zápasu s panskou 
jednotou. Účinně se podílel také na králově 
smíru s ní 1399. Patřil sice rodem k vyšší šlech
tě, ale nesdílel tehdejší politické snahy značné 
části jejích příslušníků, směřující k omezení 
panovnické moci. Zasazoval se naopak o její 
posílení v zájmu státu.

Alexandr Jaroslav Dubec
* 22. 2. 1863 Dubicko u Zábřeha
† 8. 1. 1888 Lukavice u Zábřeha

Autor obrázků z moravské vesnice a historických 
povídek navazujících na V. Beneše Třebízského.

VI. jm. A. J. Krejčí. Byl poslední ze 14 dětí chu
dých rodičů, ve svém rodišti navštěvoval obec
nou školu a od 1874 Slovanské gymnázium 
v Olomouci. Po maturitě (1882) studoval 
v Olomouci bohosloví, ale těsně před prvním 
vyšším svěcením vystoupil pro své vlastenecké 
názory ze semináře po neshodách s představe
nými. Odešel do Prahy s úmyslem studovat 
práva, těžce se tu existenčně probíjel (živil se 
kondicemi a načas vychovatelstvím). Onemoc-
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něl zánětem plic, z něhož se vyvinula tuberku
lóza. Na podzim 1887 se léčil v pražské ne
mocnici, pak odešel k bratrovi učiteli na Zá- 
břežsko, kde brzy zemřel.

V devatenácti letech začal A. J. D. v olo
mouckém časopise Pozor publikovat črty 
a obrázky z moravského venkova (Na dušičky, 
V lomech); i ve svých knihách zůstal v podsta
tě věren tomuto prostředí i žánru. Jeho vesnic
ké prózy, určené lidovým čtenářům, charakte
rizuje zjitřené sociální cítění a sympatie 
k prostým lidem. Zejména sbírka Pod tichými 
krovy konfrontuje morální profil podruhů, če
ledínů, venkovských dělníků, tuláků, osiřelých 
dětí a chudých vdov s vlastnostmi lidí, jejichž 
vědomí pokřivil majetek. Zatímco bohatí (vel
cí sedláci, zpanštělé ženy apod.) ztrácejí přiro
zenou lidskou citovost a touhou po zisku i so
ciálními předsudky ničí štěstí své rodiny, jsou 
chudí naopak schopni mravní velikosti, oběti, 
pravé lásky, lidského soucitu i vzájemné po
moci (Dva obrázky v jednom rámci, Nešťast
ný). Vedle povídek založených převážně na fa
bulaci řízené mravoličným a výchovným zá
měrem (patrným zejména v závěrech próz, 
kde nachází dobrota chudých konečnou od
měnu) tíhne D. někdy — ovlivněn „křídovými 
kresbami“ V. Hálka — i k žánrové črtě zachy
cující svérázné venkovské figury (Vyhnálek 
a Samota). D. je též autorem rozsáhlé historic
ké povídky Ze zlatých dob Moravy, situované 
na Velehrad za velkomoravské éry a ovlivně
né V. Benešem Třebízským; cyrilometoděj
skou misi v ní představil jako vlastenecké, 
osvětové a výchovné úsilí směřující k povzne
sení země a k sbratření slovanských kmenů, 
jež však naráží na závist a odpor národních 
nepřátel (v příběhu německých kněží). — Po
dle údajů v nekrologu Literárních listů zane
chal D. ještě několik prací v rukopise (drobné 
humoresky, povídky Na pustém statku a Čer
vená růže).

PSEUDONYM: Oldřich Černohorský. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Anežka (Čes. Budějovice, od 1883); Háj (ru
kopisný stud, čas., Olomouc, 1881—82); Našinec 
(Olomouc, od 1885); Obzor (Brno, od 1883); Pozor 
(Olomouc, od 1882); Vesna (Velké Meziříčí, od 
1883); Vlasť (od 1885); alm. Zora (1885). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Přátelé světla (P 1884, pod vl. jm.); Ze zla
tých dob Moravy (P, Přerov, 1885); Pod tichými kro
vy (PP, Velké Meziříčí, 1886). ■

LITERATURA: ■ ref. Ze zlatých dob Moravy: 

AI. J. O., Hlídka literární 1885, s. 152; F. Wildmann, 
Vlasť 1885/86, s. 126 ■; an.: nekrolog, Lit. listy 1888.

//

Bohumila Dubňanská

* 15. 6. 1883 Dubňany u Hodonína
† 25. 11. 1966 Praha

Autorka črt i románů ze Slovácká, próz, dramat 
a veršů pro mládež a děti.

VI. jm. Bohumila Brabcová, roz. Gallerová; 
podepisovala se též Dubňanská-Brabcová. 
Dětství prožila v Dubňanech, kde byl její otec 
důlním vedoucím. 1903 se provdala za účetní
ho tamějších dolů (svatební cesta do Benátek), 
pozdějšího ředitele uhelného oddělení Pozem
kové banky v Praze a od 1923 majitele uhelné
ho obchodu. — Kromě literární práce přispí
vala také do školského rozhlasu a účastnila se 
činnosti vinohradského Sokola, v němž byl její 
muž starostou. Po manželově zatčení 1941 (ze
mřel 1942 v Osvětimi) žila v Olešné u Rakov
níka a od 1945 opět v Praze.

Všechny své práce, kromě dívčích románu 
a knih pro děti, vytěžila D. z rodného Slovác
ká. Náročnější úkol si vytyčila v protiněmecky 
vyhrocené kronice z počátků průmyslového 
podnikání na Moravě Na důlní samotě a v sel
ském románu Kalužové. Nejosobitější však 
jsou její drobné, anekdotické příběhy, které se 
s úsměvným humorem snaží postihnout dob
rosrdečnost i „ohnivou krev“ (titul jedné knihy) 
slováckého lidu. Místní kolorit dodává těmto 
realistickým obrázkům především dobře od- 
poslouchaná přímá řeč s bohatým využitím 
nářečních prvků.

PSEUDONYM: Dubská. ■ PŘÍSPĚVKY in: Jiho- 
mor. horník (od 1959); Lada (od 1919); Lid. listy; 
Nár. listy; Nár. politika; Zvon; Ženský svět. ■ 
KNIŽNÉ. Beletrie: Malérečka (D 1924, prem. 1922); 
Tetička Krůžalka (P 1924); V nebeské říši (D pro 
mL b.d., 1925); Ohnivá krev (PP 1926); Hoře dědinú
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(PP b. d., 1927); Na důlní samotě (R, 2 sv., 1932); Děd 
a bába v nebi (D pro ml., 1933); Sestřička Petra Ze
mana (R pro ml., 1934); Vládci hor (BB pro ml., 
1936); Zorka a Mírek jedou (R pro ml., 1937); Z na
šich dědin (P 1940); Povídky slunného kraje (1944); 
Kordulík nestárne (PP 1946); Pohádkový koutek 
(1946); Kalužové (R 1947). ■ USPOŘÁDALA: Slo
vácké koledy (1958). I

LITERATURA: drb. (J. Borecký): ref. Hoře dědi- 
nú, Zvon 1926/27; -ed- (E. Dvořák): ref. Na důlní sa
motě, Iskra 1932, č. 2; B. Slavík: Radostné Slovácko 
(ref. Z našich dědin), LidN 9. 12. 1940; F. J. (Jaku
bův): Dvě knihy ze Slovácká (ref. Kordulík nestárne, 
Pohádkový koutek), Lid. demokracie 13. 12. 1947; J. 
Hrubeš: Podle osvědčeného receptu (ref. Kalužové), 
Kult, politika 1947/48, č. 6; A. Bieberle: Slunné dílo 
spisovatelky B. D., Malovaný kraj 1973, č. 5.

pb

Jan Dubravius

* kolem 1486 Plzeň
† 9. 9. 1553 Kroměříž

Církevní hodnostář a významný politický činitel, 
právník, latinský humanistický básník, řečník, editor, 
autor latinsky psaných českých dějin.

Psal se též J. Skála z Doubravky, Doubrava, 
Dubravus, Skála, Jan Doubravský ze Skály, 
Doubravky a z Hradiště. Jeho otec se jmeno
val Skála. D. pocházel ze zámožné katolické 
rodiny, absolvoval plzeňskou partikulární ško
lu vyššího typu a po univerzitních studiích 
v Itálii dosáhl doktorátu církevního a světské
ho práva. Kolem 1509 se vrátil do vlasti. Půso
bil v okruhu humanistů kolem olomouckého 
biskupa S. Thurza, vedl jeho kancelář, později 
se stal jeho sekretářem. V obou funkcích setr
val, i když postupně nabyl úřadů a hodností 
dalších, které byly pro něho ponejvíce jen titu- 
lární: mezi 1510—12 byl zvolen kanovníkem 
olomoucké kapituly, 1513 jejím arcijáhnem, 
1527 se stal proboštem kroměřížským a ol- 
bramkostelským (proboštství v Olbramkostele 
u Znojma však zakrátko prodal), později ka
novníkem brněnským (do 1541) a snad i olo
mouckým děkanem. Uplatňoval své právnické 

znalosti a vynikající řečnické schopnosti (ně
které jeho latinské řeči vyšly tiskem), když se 
účastnil Thurzových politických akcí a vedl 
s ním nebo za něho jednání s králem Vladisla
vem a Ludvíkem (od něho získal 1522 rytířský 
titul a potvrzení dříve získaného přídomku „z 
Doubravky a z Hradiště“, 1526 pak za věrné 
služby hrad a městečko Břeclav). D. politická 
i duchovní kariéra vrcholila za Ferdinanda L, 
k jehož nejbližším spolupracovníkům D. patřil 
(zvláště při jednáních s polským králem 1542 
a 1543, při řešení domácích církevních záleži
tostí a 1547 za stavovského povstání). D. byl 
jedním z Ferdinandových poslů ke stavovské 
jednotě, přísedícím při soudním projednávání 
vzpoury a měl podíl i na králově amnestii. Po 
Thurzově smrti byl 1541 zvolen olomouckým 
biskupem a přesídlil na kroměřížský zámek. 
Církevní povinnosti za něho vykonávali jeho 
zástupci, sám se věnoval víc diplomacii a lite
ratuře, po 1547 také hospodářským záležitos
tem svých statků.

D. byl pokračovatelem humanistických snah 
Thurzových a stal se výrazným představitelem 
latinského humanismu v našich zemích; uplat
nil se hlavně v básnictví a v historiografii. La
tinsky volně přebásnil Novou radu Smila Flaš
ky v díle Theriobulia... (1520). Dílo určil jako 
poučení králi Ludvíku Jagellonskému ve vě
cech vlády. Rozděleno do dvou knih je alego
rií jako předloha; králi lvu radí v lat. verzi 54 
čtvernožců a ptáků. Theriobulia staví na odiv 
autorovu učenost, obsahuje množství mytolo
gických reminiscencí, obrazů z řecké a z řím
ské historie i příklady ze soudobého života. 
Proti Nové radě vykazuje výrazné renesanční 
rysy ideové (v pojetí vlády a úlohy vladaře) 
a estetické (nový typ alegorie založený na ak
centování přesně historicky vymezené reality). 
Nejznámějším, několikrát reeditovaným dílem 
D. se staly jeho latinsky psané Dějiny Králov
ství českého (1552). Ve 33 oddílech podávají 
obšírný výklad o české historii od nejstarších 
dob po autorovu současnost. Faktograficky tě
žil D. ponejvíce z Hájkovy kroniky, využil též 
kronik E. Silvia, Vavřince z Březové, Vincen- 
tiových análů a cizích pramenů. Dílo, ač v da
tech nespolehlivé (kritizoval je např. Velesla
vín), bylo hojně čteno a rozšířeno, nejspíše pro 
autorovu učenost a způsob vyjadřování. His
torickým pramenem je pouze část zachycující 
události, jichž byl autor svědkem. D. se uplat
nil také jako editor; vydal s obsáhlými komen-
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táři encyklopedické dílo klasického autora 
Martiana Capelly De nuptiis Mercurii et Phi- 
lologiae... (1516), které spojuje alegorii š ňau- 
kově zaměřeným výkladem o sedmi svobod
ných uměních. V předmluvě a dedikači díla 
formuluje D. své pojetí literatury, zejména ale
gorie. Hospodářské znalosti D. prokazuje jeho 
latinské pojednání o rybnících (1547), později 
znovu vydávané a přeložené do několika jazy
ků. *

KNIŽNĚ. Martianus Foelix Capella de nuptiis Mer
curii et Philologiae... (1516); Theriobuliá loannis 
Dubravii iurisconsulti et equitis aurati de regiis prae- 
ceptis... (Norimberk 1520); De piscinis... (Vrati
slav 1547); In psalmum ordine quintum ecclesie de- 
precantis typům gerentem, cuius initium éšt: Verba 
mea auribus percipe, Domine, enarratio... (Prostě
jov 1549); Oratio funebris in Sigismundi, regis Polo- 
niae, exequiis (Prostějov 1594, výt. nezjišt.); Histo- 
riae regni Bohemiae... libri XXXIII... (Prostějov 
1552). ■ EDICE: A. Schmidtová: De piscinis (lat. vy
dání a český překlad), Sborník filologický 1, 1953; J. 
Hejnic, M. Horná, E. Petrů: Jan Dubravius, Therio- 
bulia. Rada zvířat (lat. vyd. a čes. překlad, 1983). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2 132-2 135; Ru
kověť human. básnictví 2 (1966). ■ LITERATURA: 
C. Grohmann: Johann von Dubravsky, Bischhóf zu 
Olmůtz (Brno 1856). I F. Palacký in Wůrdigung der 
alten böhmischen Geschichtsschreiber (1830); K. A. 
Veith: Uber ein vergessenes Werk des Geschichts- 
schreibers J. D., österreichisches Archiv fůr Ge- 
schichte, Erdbeschreibung, Staatenkunde, Kunst und 
Literatur 1831; J. Feifalik: Studien zur Geschichte 
der altböhmischen Literatur 3 (Vídeň 1860); A. Ry
bička: Jan z Doubravky a z Hradiště (Dubravius), 
biskup olomúcký, ČČM 1878; V. V. Tomek in Děje
pis města Prahy 11 (1897); H. Doležil in Politické 
a kulturní dějiny města Olomouce (Olomouc 1903— 
06); F. Skočdopole: Život a dílo Jana Dubravia, Vý
roční zpráva c. k. vyššího gymn. v Třeboni za škol, 
rok 1911/12 (Třeboň 1912); F. V. Peřinka in Dějiny 
města Kroměříže 1 (Kroměříž 1913); V. Nešpor in 
Dějiny města Olomouce (Olomouc 1934); J. B. Ča
pek: Alegorie Nové řady a Theriobulie, Věstník 
KČSN 1936; B. Benetka: Vynikající biskup a diplo
mat na trůně olomouckých biskupů (Jan z Doubrav
ky a Hradiště), Řád 1941; L. Cejp: O renesanční ale
gorii, sb. Umění a svět 2—3 (Gottwaldov 1959); sb. 
Dějiny Plzně 1 (Plzeň 1965); E. Petrů: Dubraviova 
Theriobuliá ve vývoji alegorie, Literárněvědné stu
die Univ. J. E. Purkyně, Brno 1972 + D. Theriobuliá 
a Rada zhovadilých zvieřat, AUP Olomouc, Philolo- 
gica 37,1975 + Olomoucký humanismus a jeho pol
ské podněty, AUP Olomouc, Philologica 36,1976 4- 
J. D. a Martianus Capella. K humanistickému pojetí 
alegorie, LF 1976; M. Horná: Archaismy v latině D.

Theriobulie (Uh. Brod 1975); in sb. Antika a česká 
kultura (1978); viz též EDICE.

zdt

Tereza Dubrovská

* 13. 2. 1878 Polská Ostrava (Ostrava)
† 8. 11. 1951 Nová Ves u Chötěboře

Básnířka, žačka J. Vrchlického, překladatelka z jiho- 
slovanských jazyků.

VI. jm. Koseová, roz. Mixová. Pocházela z děl
nické osady Jaklovec. Základní vzdělání získa
la domácím učením v rodišti, pak navštěvovala 
Vyšší dívčí školu v Praze, kde v ní její profesor 
češtiny F. Táborský probudil zájem o literatu
ru. Věnovala se také hudbě, studovala klavír 
na pražské konzervatoři u J. Káana. Zásluhou 
děda, zakladatele a majitele uhelných dolů na 
Ostravsku a Orlovsku, nabyla rodina značné
ho jmění (patřil jí statek a zámek v Nové Vsi 
u Chotěboře), jež D. umožnilo procestovat 
skoro celý svět (delší dobu pobývala ve Fran
cii, Dalmácii, Švýcarsku, Itálii, Anglii, Španěl
sku, Německu, v Americe, navštívila také Kav
kaz, Alžír a Tunis) a zdokonalovat se v cizině 
ve hře na klavír. Časem v ní dosáhla virtuozity 
(veřejně však nevystupovala), pokoušela se též 
o komponování. První světová válka zastihla 
D. v Toulonu ve Francii, kde pomáhala drob
nou informační prací protirakouskému odboji, 
podobně jako na sklonku války svými rozsáh
lými jihoslovanskými styky. Po návratu založi
la v Praze Spolek pro strádající umělce vý
tvarné, literáty a žurnalisty; zakládala také ve
řejné knihovny na Těšínsku. Vedle častých po
bytů v cizině žila až do své smrti střídavě 
v Praze a v Nové Vsi.

V poezii se T. D. hlásila k J. Vrchlickému ja
ko svému básnickému vzoru. Její sbírky obsa
hují převážně osobní, intimní, tesknými a za
sněnými náladami prostoupenou lyriku. Vy
značuje se zpěvností (řada básní byla zhudeb
něna), kultivovaností výrazu, ale také jistou 
monotónností. Nejvlastnějším básnickým žán
rem D. se stal sonet. Námětově nejpestřejší je
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sbírka Pandořina skřínka, složená z drobných 
přírodních impresí, nálad a reflexí, svědčících 
o značné senzibilitě a duševní kultivovanosti 
autorky. V posledních sbírkách podává D. sub
jektivní variace na téma životního milostného 
zklamání a nenaplněné touhy. Z rámce intimní 
lyriky vybočuje jen sbírka Když slunce zapa
dlo.. ., v níž se vedle nénií za zemřelé rodiče 
uprostřed reminiscencí na rodný kraj uplatňu
je i sociální a vlastenecké téma, žalující v du
chu Bezručově (kterého také apostrofuje) na 
hořký úděl vykořisťovaného a odnárodňova- 
ného slezského lidu.

PSEUDONYM: František Zvěřina. I PŘÍSPĚVKY 
in: Čes. svět (1918); Květy (od 1907); Lumír (od 
1900); Máj (od 1902); Nár. politika; Topičův sborník 
(od 1918); Zlatá Praha (od 1900); Zvon (od 1902). I 
KNIŽNÉ. Beletrie: Písně (BB 1903); Nové písně (BB 
b. d., 1906); Když slunce zapadlo.'.. (BB 1918); Pan
dořina skřínka (BB 1927); Černí a modří ptáci (BB 
1928); Rudé kamélie (BB 1929); Fialové ocúny (BB
1930) ; Svátky mé duše (BB 1930); Penelopa (BB
1931) ; Večery v Bissone (BB 1933). — Překlad: A. 
Tresié-Paviéič: Soumrak (1929). ■

LITERATURA: ■ ref. Písně: D., Lumír 1902/03, s. 
327; L., Zvon 1903; R. Hašek: Z nové české poezie, 
Moderní život 1903 ■;■ ref. Nové písně: J. R. (Ro- 
walski), Lumír 1905/06, s. 435; -a-, Máj 1906; Sk. (F. 
Skácelík), Zlatá Praha 1906, s. 430; an., LidN 20. 7. 
1906; V. Kol., Zvon 1906/07 ■; J. B. (Borecký) in T. 
D.: Když slunce zapadlo... (1918); ■ ref. Když slun
ce zapadlo...: J. Folprecht, Čes. revue 1918/19, s. 
424; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1918/19; Š. Jež, 
Cesta 1918/19; A. Novák, Lumír 1918/20, s. 284; J. 
Krecar, Moderní revue 1919, s. 478; -c- (J. Borecký), 
Topičův sborník 1919; -k-, Osvěta 1919; Č. J. (Jeřá
bek), MS1R 1919, s. 111; M. Bartošová, Ženský svět 
1919 ■; E. Jurčinová: České soudobé básnířky, Žen
ský svět 1926; J. Karásek: Nové bibliofilské publika
ce (ref. Pandořina skříňka), Rozpravy Aventina 
1927/28; V. Brtník: ref. Pandořina skříňka 4- Černí 
a modří ptáci, Venkov 6. 12. 1928; -pa- (F. S. Pro
cházka): ref. Černí a modří ptáci, Zvon 1928/29; ■ 
ref. Rudé kamélie: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 
1929/30; V. Brtník, Venkov 9. 1. 1930 ■; -pa- (F. S. 
Procházka): ref. Fialové ocúny, Zvon 1930/31; J. Ka
rásek in T. D.: Svátky mé duše (1930); -pa- (F. S. Pro
cházka): ref. Svátky mé duše, Zvon 1930/31; J. Kará
sek in T. D.: Penelopa (1931); ■ ref. Penelopa: -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 1931/32; V. Brtník, Venkov 
6. 2. 1932 ■;■ ref. Večery v Bissone: V. Hrbek (Z. 
Kalista): Lyrika dvou žen, Lumír 1934; E. Jurčinová, 
Rozhledy po literatuře a umění 1934, s. 64 ■.

dv

Ota Dubský

* 10. 1. 1886 Hrejkovice u Milevska
† 25. 10. 1956 Praha

Překladatel z francouzštiny i do francouzštiny, ro- 
manista, autor literárněhistorických, lingvistických 
a folkloristických studií, učebnic a slovníků.

Po gymnáziu v Čes. Budějovicích (mat. 1905) 
studoval romanistiku na filoz. fakultě v Praze, 
1907 v Paříži. Pak působil jako středoškolský 
profesor: od 1909 na dívčím lyceu v Chrudimi, 
od 1911 na obchodní akademii v Plzni (zde 
vstoupil do literatury články a redakcí časopi
su pro mládež Mladá stráž), od 1920 v Praze, 
kde byl i lektorem francouzského jazyka na 
Vysoké škole obchodní (1918 doktorát prací 
La farce de Maitre Pierre Pathelin po stránce 
literární a jazykové). Po odchodu do důchodu 
(1946) učil v Praze na Vysoké škole obchodní 
a na Českém vysokém učení technickém, 
1955—56 na Vysoké škole železniční.

D. literární činnost byla mnohostranná, a to 
jak svou základní pracovní orientací (fran
couzská literatura, lidová slovesnost, divadlo), 
tak svým zaměřením (krásná literatura, literár
ní historie a lingvistika, práce s určením peda
gogickým). Jeho romanistický zájem odborný 
i překladatelský zasahoval francouzskou lite
raturu nejstarší (studie La chanson de Roland, 
Essais sur Vévolution du genre chevaleres- 
que..., překlady komedií o advokátu Patheli- 
novi Fraška o kádi, Mistr Petr Pathelin) stejně 
jako novodobou (Barbey ďAurevilly, Rachil- 
de, Valéry aj.); se zájmem folkloristickým se 
spojil v překladu českých pohádek do fran
couzštiny (Recueil de contes populaires tché- 
coslovaques) a ve spolupráci s Revue des tra- 
ditions populaires. Bohatý a rozmanitý byl li
terární projev jeho celoživotní pedagogické 
činnosti: slovníky, učebnice, čítanky. Do diva
delního života zasahoval D. jednak četnými 
překlady (Moliěre, R. Martin du Gard aj.), jed
nak organizační prací v ochotnickém hnutí (Ji
ráskův Hronov).

PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro moderní filologii (od 
1919); Čes. lid (od 1924); Kmen (od 1928); Lit. novi
ny (od 1928); Lumír (od 1928); Naše věda (od 1919); 
Pramen (od 1925); Rozpravy Aventina (od 1929); 
Sborník hist. muzea v Plzni (1919, Zaklinači formule 
a lidová říkadla v západních a jižních Čechách);
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Věstník KČSN (1932). I KNIŽNĚ. Práce o literatu
ře: Rachilde a její dílo (1928); La chanson de Roland 
(Praha, 1930); Essais sur 1’évolution du genre chava- 
leresque dans les littératures romanes (1932). — Pře
klady: L. Brothier: Populární dějiny filozofie (1919; 
jako přílohu sestavil D. Stručný přehled dějin filozo
fie); Fraška o kádi (1923, prem. 1921); Mistr Petr Pa- 
telin (1923, prem. 1921); P. Féval, A. Bourgeois: Hr
báč (1923); ]. Barbey ďAurevilly: Bezejmenná histo
rie. Stránka historie (1924); C. Berger: Neznámý 
soupeř (1924) 4- Podivuhodná dobrodružství Jima 
Stappletona (1925) 4- Úžasný objev doktora Lorda 
(1925); L. Chadourne: Neklidné dospívání (1924); R. 
Bažin: Čtyři malé děti (1926); H. de Balzac: Venko
vané (1926) 4- Petr Gresson. Neznabohova duše 
(1928); J. Drault: Spaste duši! Já jsem milionář! 
(1926); A. Dumas st: Kněžna Flora (1926) 4- Syn 
odsouzencův (1927); A. Machard: Vlkodlak (1926); 
A. Cahuet: Maska zlatých očí (1927); J. H. Rosný ml.: 
Láska míšenky (1927); P. Géraldy: Preludium (1928); 
M. Rachilde: Namalovaná žena (1928) 4- Věž lásky 
(1928); B. Faý: Panoráma soudobé literatury fran
couzské (1929); G. Clemenceau: Demosthenes 
(1930); P. Drieu La Rochelle: Nápady (1930); G. M. 
Haardt, L. A. Dubreil: Napříč Afrikou (1930); P. Va- 
léry: Varieté (2 sv., 1930). — Překlad z češtiny do 
francouzštiny: Recueil de contes populaires tchéco- 
slovaques (1925). — Ostatní práce: Francouzská cvi
čebnice pro obchodní školy (3 sv., 1915, 1917, 1920); 
Cvičebnice francouzské obchodní korespondence 
pro 3. roč. akademií obchodních a pro abiturient. 
kursy (1935, s Č. Syrovým); Česko-francouzský fra- 
zeologický slovník obchodní a technický (1940); 
Francouzsko-český slovník (1943); Struktura fran
couzského hospodářského jazyka (1946, s J. Čadou); 
Translations commerciales par correspondence 
(1949); Česko-francouzský hospodářský slovník 
(1955) aj. ■ SCÉNICKY. Překlady: R. Martin du 
Gard: Závěť strejčka Louly (1925); Mohére: Bařti- 
pán (1926) 4- Zpanštělý měšťák (1927); A. Oehlen- 
schláger: Lampa Aladinova (1928). I REDIGOVAL 
časopis: Mladá stráž (1919, s A. Tyrpeklovou); kniž
nice: Knižnice slovanských autorů dramatických 
(1935-36), Přítel knihy. ■

LITERATURA: LNZ (L. N. Zvěřina): ref. překl. 
Populární dějiny filozofie, Venkov 24. 3. 1920; ■ ref. 
překl. Fraška o kádi: A. Dokoupil, ČMF 1923/24; J. 
Krecar: České knihy, Moderní revue 1923/24, sv. 39 
■ ; K. Svoboda: ref. překl. Neklidné dospívání, PL 7. 
12. 1924; -jef- (J. Fučík): ref. překl. Závěť strejčka 
Louly, RP 7. 6. 1925; H. Jelínek: ref. překl. Bařtipán, 
Lumír 1926/27; drb (J. Borecký): ref. překl. Láska 
míšenky, Zvon 1927/28; ■ ref. překl. Panoráma sou
dobé literatury francouzské: S. (A. Skoumal), Kmen 
1928/29; F. V. Krejčí, PL 14. 4, 1929 ■;■ ref. La 
chanson de Roland: K. Titz, Naše věda 1930; V. 
Stupka, LidN 7. 3. 1931 ref. Essais sur 1’évolu

tion ...: Hc (P. M. Haškovec), ČMF 1931/32; O. Le
vý, Naše věda 1932; V. Černý, ČMF 1933/34 ■.

dh

Antonín Dudík

* 2. 6. 1824 Kojetín
† 12. 3. 1892 Vyškov

Vlastenecký kněz, příslušník družiny Sušilovy, autor 
nenáročných povídek a cestopisů, překladatel.

Pocházel z početné rodiny perníkáře a voska- 
ře. Gymnázium studoval od 1837 u piaristů 
v Kroměříži a poslední rok v Brně, kde absol
voval rovněž filozofický ústav (1843—45); zde 
jej učili mj. F. M. Klácel, T. Bratránek a histo
rik Ř. Volný, stýkal se rovněž s F. Sušilem. 
V září 1845 vstoupil za přispění svého bratra 
Bědy D. (1815—1890) do cisterciáckého klá
štera ve Sv. Kříži (Heiligenkreuz) v Dolních 
Rakousích, po ročním noviciátu jej však opus
til a studoval bohosloví v Olomouci, kde také 
navštěvoval 1849 Helceletovy přednášky 
o české řeči a literatuře. Po vysvěcení na kně
ze (1850) byl kaplanem v Holešově, od 1852 
v Kostelci u Holešova, od 1854 ve Velkém 
Týnci u Olomouce; 1864 se stal farářem 
v Hrušce u Kojetína a 1876 ve Vyškově, kde 
měl od 1880 hodnost viceděkana. V Olomouci 
byl 1848 činný ve studentských vlasteneckých 
spolcích, 1849—50 byl knihovníkem Slovan
ské knihovny, která byla národním střediskem 
bohoslovců. Ve svých působištích bojoval 
proti germanizaci (zvláště ve školství) a pro
bouzel v lidu slovanské vědomí; 1861 dal pod
nět k založení vlastenecko-náboženského 
spolku Koruna soluftská, jehož posláním byla 
pomoc při obnově velehradského chrámu. Na 
počátku 50. let byl jednatelem Dědictví sv. Cy
rila a Metoděje pro olomoucký kraj, 1859 byl 
zemským výborem jmenován dopisujícím čle
nem zemského archívu moravského. Ve Vyš
kově inspiroval založení české školy, předná
šel ve spolcích Haná, Vlasta aj. Stíhán choro
bami (několikrát se léčil v Luhačovicích, 1873 
v Jeseníku, 1885 v Karlových Varech, 1886
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v Mariánských Lázních, 1890 na klinice ve 
Vídni) a unaven stálým zápasem s německou 
radnicí propadal v posledních letech života 
trudnomyslnosti; pohřben byl ve Vyškově.

Vlastenecko-náboženský duch pronikal i D. 
činnost literární, ať šlo o kázání (dotýkal se 
s porozuměním sociální otázky), o žurnalistiku 
či o beletrii, v níž od drobných kalendářových 
próz dospěl k rozsáhlejším pracím; snažil se 
o lidovou četbu s výchovným a poučným po
sláním. Relativně nejzdařilejší a nejosvícenější 
byla romantická povídka Maria z Góry, spoju
jící soucitné líčení tragického osudu krásné ne
volnice s kritikou ruského nevolnictví. Osnova 
vyprávění je narušována četnými odbočkami 
(D. do něho, často neústrojně, vkládá dopisy 
bratra Bědy z cest, nábožensko-mravní úvahy 
a verše, obsáhlé informace o ruských reáliích 
aj.). I pro další D. práce je příznačná rozvláč
nost a konstruované, málo plastické děje; k to
mu přistupuje těžkopádné zdůrazňování ná
boženské a vlastenecké tendence bez zřetele 
k věrohodnosti postav, jejichž jednání se vy
značuje násilnými zvraty. Platí to jak o povíd
ce z hanácké vesnice Tatíček Hynek a synové 
jeho (s jejím určením mládeži je v rozporu té
měř morbidní atmosféra, vyplývající z menta
lity ústřední postavy a ze stálých zásahů smr
ti), tak o D. nejrozsáhlejší beletristické práci 
Zazděný G. čili Církev v klášteřích, čerpající 
z nejstarších církevních dějin u nás a mířící 
vyzdvižením historického významu klášterů 
proti soudobým útokům liberálů. — Více svě
žesti si uchovaly D. cestopisy, třebaže nebyly 
založeny na autopsii, nýbrž líčily cesty bratra 
Bědy do Švédská a Itálie, na Blízký východ 
i do Ruska a jiných východoevropských zemí; 
pramenem byly bratrovy dopisy z cest i jeho 
reportážní kniha Kaiserreise nach dem Orien
te.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antonín Kojetínský (Cy
ril a Metod 1849; ne však pseud. Kojetínský ve 
Hvězdě 1860), Kojetínský z Hrubého Týnce; -d- (no
viny Moravan 1863), -i- (Moravan 1863), -n (Čas). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Cyril a Metod (1849); Čas (kolem 
1860); Časopis katol. duchovenstva (1877—83); 
Čech; Hlas (od 1859); Hvězda (1860-61); Morava 
(1864, an. cyklus fejetonů Epištola k mému strýčko
vi); Moravan (1863, an. cyklus fejetonů Epištola 
k strejčkovi týneckému); kal. Moravan (1859—63); 
Moravské noviny (1861); Našinec; Olomoucké novi
ny (1865—66, an. cyklus fejetonů Epištoly k mému 
strýčkovi); Posvátná kazatelna (1879—93); Rádce 

duchovní (1898-1902); Týdeník (1848); Zábavné ve
čery (1864 po v. Maria z Góry čili Kdo se domnívá, 
že stojí, hlediž, aby nepadl). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Tatíček Hynek a synové jeho anebo Bděte, neboť 
hodina — nejistá (P pro ml., 1869); Pětadvacítileté 
kněžské jubileum na Velehradě dne 27., 28. a 29. Ju
lia 1875 (P a BB 1875); Zazděný G. čili Církev v klá
šteřích (R 1879); Sever a jih (cestopis pro ml., 1879); 
Východ (cestopis, 1880); Člověk, obraz poutníka 
(cestopis, 1887). — Překlad: Pravé dějiny svátých 
mučeníků východních (překlad díla Acta SS. Marty
rům Orientalium et Occidentalium podle něm. zpra
cování P. Zingerleho). — Ostatní práce: Kázání na 
všecky neděle a svátky v roce církevním, jakož i ně
které příležitostné řeči (3 díly, 1856—1858); Salvě 
Regina (náboženská rozjímání mariánská, 1869); 
Dějiny farnosti hrušecké (1876); Dějiny čtenářsko- 
zpěváckého spolku Haná ve Vyškově (1889). ■ KO
RESPONDENCE: K. Zháněl: Několik dopisů kněží 
spisovatelů (M. Procházkovi z 1876), Muzeum 1915; 
Z doby Sušilovy (F. Sušilovi z 1853—58; b. d., 1917, 
usp. P. Vychodil); V. J. Pokorný: Z doby Dudíkovy 
(B. Dudíkovi z 1848), Archív literární 1921. I

LITERATURA: an.: nekrolog, Hlas 13. 3. 1892; F. 
V. Autrata: Spisovatelská družina kalendáře Mora
van za léta 1852—1864 v básnictví a v povídkářství, 
3. roční zpráva zemské vyšší reálky v Uh. Brodě za 
škol. r. 1898/99; M. Hýsek in Literární Morava v le
tech 1849—1885 (1911); B. Bunža: A. D., spisovatel 
a buditel, Archa 1935; F. Můller: P. A. D., vlastenec 
z Hané, Duchovní pastýř 1962.

PP

Josef Dudych

* 13. 12. 1819 Holice
† 5. 5. 1881 Praha

Překladatel románů pro lidové vrstvy.

Po studiích teologie byl vysvěcen na kněze 
(1844), jako kaplan působil v Zahrádce, potom 
byl farářem ve Fladnici v Dolních Rakousích 
(nedaleko Znojma), později v Pertolticích. Po 
odchodu na odpočinek žil v Praze. Pohřben 
byl na Vyšehradě.

D. překládal nenáročnou zábavnou četbu 
pro lidové vrstvy, která si libovala v líčení ci
zích prostředí a v dějových zvratech. Jeho pře
klady přinášejí příběhy z krymských válek
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(Ruský vyzvědač) a z anglické společnosti 
(Tajné manželství). Později se D. věnoval od
borným zájmům. Časopisecky publikoval pří
spěvky k některým teologickým problémům, 
knižně vydal výsledky svého bádání o chrono
logii starověku na základě studia bible.

PŘÍSPĚVKY in: Blahověst (1871-76); Časopis ka- 
tol. duchovenstva (1873—78). ■ KNIŽNĚ. Překlady: 
Eduard z Ambachů: Adolf a Ludioska čili Soud boží 
na polích ruských (1856); A. D. Schele von Buren: 
Ruský vyzvědač aneb Obležení Sebastopolu (1858); 
Tajné manželství (1858, autor, orig. neuveden). — 
Ostatní prače: Chronologie starého věku (2 sv., 1877, 
1879).

dh

Dunaj

1861

Literární almanach české studující mládeže ve Vídni.

Vyšel ve Vídni nákladem L. Grunda s podtitu
lem Almanach vídenský; uspořádali ho F. J. 
Kubíček, J. L. Pešek a F. J. Studnička. D. se 
zrodil z činnosti akademického spolku Mora
va, založeného ve Vídni koncem 1859 a sdru
žujícího tamní moravské vysokoškoláky (lite
rárně se projevovali v psaném spolkovém ča
sopise Kvasnice). Měl ukázat, jak se čilejší ná
rodní a literární ruch v Čechách s ohniskem 
v Praze odráží ve Vídni, a poskytnout mladším 
spisovatelům-studentům příležitost, aby vy
stoupili se svými literárními pokusy před širší 
veřejnost. K přípravě D. se mladí Moravané 
spojili s několika studenty z Čech (J. L. Pešek, 
F. J. Studnička, F. J. Pechánek, V. Podhájský, 
A. Flandera aj.) a získali ke spolupráci také 
známé české spisovatele žijící ve Vídni (H. Ji- 
reček, V. Furch, J. Burgerstein). 1864 vyšlo ve 
Vídni nákladem K. Gorischka z téže sazby no
vé vydání s názvem Nezabudky vídeňské.

Ideu D. vyjadřovaly především lyrické 
i epické básně, proniknuté slovanským nadše
ním a vlasteneckým uvědoměním; k nim se 
připojovaly básně milostného vznětu i subjek

tivních bolestí, dále vážné i humoristické po
vídky, jejichž námětem byly většinou šťastné 
i nešťastné lásky. Básněmi přispěli Sl. P. Balcá
rek (vl. jm. A. Balcárek), F. Brzobohatý, J. Bur
gerstein, J. Dvořák, A. Flandera, V. Furch, F. J. 
Kubíček, M. J. Los, F. J. Pechánek, J. L. Pešek, 
V. K Šembera, V. Venkryl (= F. Vinkler), po
vídkami J. Dvořák, F. J. Kubíček, J. L. Pešek, V. 
Podhájský, F. Prokop, K. P. Smrt, H. Wolfová, 
úvahou o významu rostlinstva pro člověka F. 
J. Studnička a historickým pojednáním H. Jire- 
ček. D. byl ukončen zevrubným anonymním 
životopisem A. V. Šembery, rádce a patrona 
českých studentů ve Vídni, jemuž byl neoficiál
ně věnován (byl uveden jeho podobiznou; ma
teriál k životopisu poskytl jeho syn V. K. Šem
bera), a třemi básněmi Furchovými na Šembe- 
rovu oslavu. Celkově nepřinesl D. mimořádné 
umělecké hodnoty, měl však význam zvláště 
soustředěním mladé moravské literární gene
race 60. let (Kubíček, který se zde projevil nej
výrazněji, Balcárek, Brzobohatý, Dvořák, Ven
kryl, Wolfová).

LITERATURA: S.: Úsudek o vídenském almanachu 
D., Hvězda 1861; M. Hýsek: Paběrky z dějin morav
ského písemnictví, Čas. Vlasten. muzejního spolku 
v Olomouci 1912.

PP

Jan Dunovský

* 27. 7. 1849 Bavorov
† 11. 11. 1925 Praha

Prozaik z ruchovsko-lumírovské generace, kulturní 
pracovník.

Často užívaný pseudonym (Hradišťský) si zvo
lil podle rodiště, části obce Bavorov. Vystudo
val reálku v Písku a techniku v Praze (obor 
matematika). Jako učitel působil nejdříve na 
vyšší pražské reálce, od 1886 na vyšší reálce 
v Hradci Králové; zde byl také 1890 ustano
ven okresním školním inspektorem. Poté se 
stal ředitelem na učitelském ústavu v Jičíně 
a vládním radou v Praze. 1910 odešel do vý-
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služby a žil v Praze. Pracoval v Umělecké be
sedě (od 1872 byl jednatelem literárního odbo
ru) a ve Slavii. Zabýval se také slovanskou ná
rodní poezií, již vydával a o níž napsal pojed
nání v Hálkových Květech. Do ilustrovaného 
díla Čechy přispěl obrazem českého jihový
chodu. Po odchodu z Prahy se literárně odml
čel, takže už v době úmrtí se o něm psalo jako 
o zapomenutém autorovi.

Dvě D. povídkové knihy přinášejí ze života 
odpozorované, s humorem a někdy i s ironií 
vykreslené figurky z úřednického nebo učitel
ského prostředí. Kde se D. rozběhl k širším, 
dějově bohatším povídkám s hlubším psycho
logickým záběrem, nevyhnul se prvkům ro
mantiky a romaneskního děje, přestože jejich 
vyznění je zpravidla věcně protiromantické. 
Jednoaktovka Vyzvědač je typem konverzační 
veselohry.

PSEUDONYMY: Drahorád Hradišťský (Světozor 
1877), J. D. Hradišťský, Jan Hradišťský, Pavel Dra
horád Hradišťský (Koleda 1881). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
alm. Anemónky (1871); Česká mládež; Koleda (od 
1877); Květy (red. V. Hálek, od 1872); Květy (red. S. 
Čech, od 1879); Lumír (od 1874); Osvěta (od 1882); 
alm. Ruch (1873); Ruch (od 1882); Světozor (od 
1871); Zlatá Praha (od 1884). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Vyzvědač (D 1873); Obrázky (PP 1882); Podobizny 
(PP b. d., 1886, pseud. J. D. Hradišťský). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: alm. Anemónky (1871, s J. Kálalem 
a F. Heritesem); Kytice z národních písní slovan
ských (1873, s J. Hrubým, J. K. Jirečkem, R. Pokor
ným a A. Ritschelem); Žena v písni lidu slovanského 
(1883). ■

LITERATURA: ■ ref. Obrázky: F. Bílý, Osvěta 
1882; J. Herben, Ruch 1882 ref. Žena v písni lidu 
slovanského: E. M. (Miřiovský), Lumír 1883; F. V. 
Vykoukal, Květy 1883; V. Š. Sil ván (V. Schwab), Lit. 
listy 1883; F. Bílý, Osvěta 1883; A. Šnajdauf, Ruch 
1883 ■;■ ref. Podobizny: J. Litera (J. Herben), Hlas 
národa 27. 6. 1886; M., Lit. listy 1886; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1887 ■; J. H. Písecký: Bavorovský Slavín, 
Otavan 1922; -vh- (M. Hýsek): Úmrtí, Lumír 1925; 
an.: Rodák bavorovský ]. D., Otavan 1926.

dv

Alois Durdík

* 19. 3. 1839 Hořice u Jičína
† 11. 11. 1906 Praha

Překladatel a propagátor ruské poezie, jeden z nej- 
významnějších představitelů překladové literatury 
60.—70. let 19. století.

Otec Alois, klenotník, matka, roz. Seilerová, 
dcera továrního rytce (gravéra) z Prahy; měli 
10 synů a 5 dcer, z nichž Josef se stal profeso
rem estetiky, Petr docentem pedagogiky a lé
kař a cestovatel Pavel překládal ruskou litera
turu. Základní školu a gymnázium vychodil A. 
D. v Hradci Král, a pak v Praze studoval prá
va. 1872 se stal profesorem ruského jazyka na 
obchodní akademii v Praze, od 1875 pracoval 
v soudnictví, 1880—93 působil jako soudní ad
junkt v Hradci Král., poté se pro těžkou ner
vovou nemoc vzdal veřejného působení. Patřil 
k aktivním členům literárního odboru Umělec
ké besedy, kde přednášel o ruské poezii.

Za studentských let psal A. D. verše a bele
tristické črty, občas uveřejňované časopisecky. 
Jako překladatel se věnoval zejména tvorbě 
Lermontovově a Někrasovově. Jeho překlady, 
publikované koncem 60. let a počátkem let 70. 
především v Květech, Lumíru a Vymazalově 
antologii Slovanská poezie (1874), dosahovaly 
na svou dobu vysoké umělecké úrovně a do
dnes nepozbyly své básnické působivosti. Při 
založení edice Poezie světová byl A. D. komisí 
pro ruskou literaturu (J. Kolář, E. Vávra) pově
řen uspořádáním výboru z díla Lermontovova 
a Někrasovova. Dvousvazkový výbor z Ler- 
montova, uveřejněný 1872, obsahoval lyriku 
a poémy Démon, Chadži Abrek, Bojarin Orša 
a Píseň o kupci Kalašnikovovi. Výbor z Ně- 
krasova měl podle dochovaného obsahu zahr
nout i básníkovu tvorbu z 60. let, u nás tehdy 
zcela neznámou. Z nezjištěných příčin nebyl 
realizován, pouze jednotlivé básně vyšly časo
pisecky (např. Myšlenky u parádního vchodu 
a Rytíř na hodinu v Květech 1871, poéma 
Mráz na Rusi na pokračování v Květech 
1872). Neuveřejněn zůstal překlad spisu A. 
Miljukova Očerk istorii russkoj poezii, dokon
čený 1874 a nazvaný Pomůcky k výkladům 
o dějinách ruského básnictví.

PŘÍSPĚVKY in: Horymír (Příbram, 1876); Květy 
(od 1870); Lumír (1874); Nová doba (Plzeň, 1904);
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Nový jihočes. dělník (1904); Světozor (od 1870); sb. 
Úplný besedník (1877). ■ KNIŽNĚ. Překlady: Básně 
Lermontova (2 sv., 1872); I. S. Turgeněv: Jarní vody 
(1876). ■ SCÉNICKY. Překlad: A. N. Ostrovskij: 
Vinný bez viny (1880). ■

LITERATURA: ref. překl. Básně Lermontova, 
Květy 1872; ■ nekrology (an.): Nové rovy, Osvěta 
1906; Rovnost 19. 11. 1906; Zvon 1906/07, s. 143 ■; 
F. S. Karskaja: Nekrasov i češskaja literatura 
1860—1870 gg., Naučnyj bjulleten Leningradskogo 
gosud. universiteta 1947; E. Hermanová: Někrasov 
a některé otázky českého básnictví v letech šedesá
tých, sb. Čtvero setkání s ruským realismem (1958); 
J. Strnadel: Někrasov u nás, in N. A. Někrasov: Hoř
ká múza (1974).

eh

Josef Durdík

* 15. 10. 1837 Hořice u Jičína
† 30. 6. 1902 Smíchov (Praha-S.)

Učenec z generace májovců, filozof, psycholog 
a estetik herbartovské školy, též překladatel, drama
tik, básník a literární kritik, vynikající řečník a popu
larizátor nových přírodovědných poznatků.

Nejvýznamnější příslušník intelektuálně prů
bojné rodiny (bratr Aloise, Pavla a Petra D.). 
Vystudoval gymnázium v Hradci Král. (mat. 
1854) a přírodní vědy, matematiku a filozofii 
na filoz. fakultě v Praze (1859 aprobace mate
matika—fyzika). 1860—61 byl asistentem na 
české vyšší reálce v Praze, 1862—67 učil na 
gymnáziu v Litomyšli, od 1867 na Akad. gym
náziu v Praze. 1869 se habilitoval na pražské 
filozofii spisem Leibniz und Newton, 1874 byl 
jmenován mimořádným a 1880 řádným profe
sorem filozofie na pražské univerzitě; při jejím 
rozdělení přešel na českou univerzitu, kde pů
sobil až do své smrti. Za hranice cestoval po
prvé 1863 (Německo), významná byla jeho 
cesta do Anglie 1875 (za podpory Svatoboru) 
s návštěvou u Darwina. Z májovců mu byl nej- 
bližší R. Mayer, z jehož pozůstalosti uspořádal 
svazek básní. Činně se účastnil pražského 
přednáškového ruchu v Umělecké besedě, 
v Městské besedě, v Americkém klubu dam aj. 

Od 1876 byl mimořádným a od 1892 řádným 
členem KCSN, od 1890 řádným členem CA- 
VU, podnítil vznik Filozofické jednoty (její 
činnost zahájil přednáškou O metodičnosti ve 
studiu filozofie). Jako člen a místopředseda 
Družstva Národního divadla prosazoval umě
lecky hodnotný repertoár (zasloužil se napří
klad o uvedení Stroupežnického Našich furi
antů). Od 1878 byl předsedou družstva pro 
zbudování Akademického domu, 1883—89 
poslancem na zemském sněmu za městskou 
skupinu litomyšlsko-poličskoú. Nejplodnější 
dobou D. veřejného působení byla docentská 
léta (1869 — 74), kdy budil pozornost svými 
brilantními přednáškami, přírodovědeckými, 
psychologickými a obecně kulturními studiemi 
i literárními a divadelními kritikami.

Filozofické a estetické názory J. D. byly od 
začátku poznamenány zásadním rozporem. D. 
byl horlivým stoupencem Darwinovy materia
listické přírodovědy (byl proto podezřelý 
z pokrokářství) a také v oblasti uměnovědy, li
teratury a kultury se svým světovým rozhle
dem, svobodomyslným stanoviskem, porozu
měním pro společenskou funkci divadla, zá
jmem o jazykovou kulturu i úsilím povznést 
estetiku a literární i divadelní kritiku na vyšší, 
vědeckou úroveň řadil k nejpokrokovějším 
představitelům Nerudovy a Hálkovy generace. 
Spekulativním rázem své eklekticky idealistic
ké filozofie a estetiky, aplikací strnulých no
rem klasické dokonalosti a striktně formalis- 
tickým přístupem k dílu se však D. svým umě
leckým současníkům naopak vzdaloval a ze
jména v bojích o Smetanu si vysloužil pověst 
konzervativce. I tam, kde D. programově ob
jektivní, analytická kritika, která měla budit 
respekt svou estetickou zásadovostí, vytýkala 
slabiny díla (například poezii V. Hálka), svým 
pouze morfologickým rozborem k odhalení 
skutečných uměleckých nedostatků nedospěla 
a na vývoj hlouběji nezapůsobila. D. měl ctižá
dost vybudovat českému umění souhrnnou sy
stematickou uměnovědu, vycházející z Her- 
barta a navazující na R. Zimmermanna; po EX 
Všeobecné estetice (\875) měli v jeho duchu 
pokračovat O. Hostinský Estetikou hudby 
a M. Tyrš Estetikou výtvarného umění, plán 
speciálních estetik se však neuskutečnil (až na 
Poetiku, kterou D. napsal sám). Nad D. synteti
zující estetické i filozofické práce vynikají 
drobnější studie (i jednotlivé pasáže prací syn
tetických), v nichž se prosadil jeho smysl pro
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společenské poslání umění a kultury, a to ze
jména v údobí D. činnosti do 1874 (např. ne
konvenční portrét povahy a poezie lorda By- 
rona, podnětné úvahy o kultuře mluveného 
slova a kultuře české společnosti vůbec ve 
spisku Kalilogie); od 1875 začaly v D. vývoji 
převládat na úkor živého poznání systemati- 
zující snahy. Na D. pokusy vystihnout složitou 
vnitřní dialektiku básnického díla souhlasně 
poukazoval ve 20. století strukturalismus, pří
nos Kalilogie, která zůstává D. nejživotnější 
prací, vyzdvihovali lingvisté 30. let. D. teoretic
ky formuloval požadavek jasného, plastického 
a funkčního slohu a sám ho v jazykových pro
jevech uplatňoval v praxi; jeho přednášky 
a stati mají vysokou literární úroveň a pro čes
kou literaturu znamenají víc než vlastní pů
vodní beletristické práce. D. byl autorem dvou 
historických truchloher, jež zůstaly dramaty 
veskrze knižními, z nich Stanislav a Ludmila 
s námětem z roku 1412 se nedostala na jeviště 
snad z důvodů cenzurních; teprve posmrtně ve 
Sborníku D. byla zveřejněna lyricko-epická 
básnická skladba Večer. Značně vysoko kladla 
kritika ještě v době D. smrti jeho překlady.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jan Bušil (alm. Ruch); B. H. 
(Posel z Prahy), D., J. D., L. d. I PŘÍSPĚVKY in: 
Athenaeum (Londýn, 1874—82, roční přehledy čes
ké literatury); ČČM (od 1871; 1874 Architektonika 
věd, 1878 O poměru obou prozodií českých); Čes. 
mysl (1904 Soustava filozofie); Čes. škola (1886 
O pořadí nauk filozofických); Čes. včela (1879 2. 
zpěv básně Večer, 1880 O způsobech veršovacích); 
Hlas národa (od 1888); Krok (1887 O metafyzice); 
Květy (od 1868; 1869 překl. Byronovy Parisiny); Lu
mír (od 1874); alm. Máj (1872); Nár. listy (od 1871); 
Obrazy života (1859); Osvěta (1871-91; 1871 
O učení Darwinovu, 1891 O naturalismu); Památník 
ČAVU (1898); Památník Sokola hořického (1892); 
Paedagogium (od 1979); Politik (od 1880; t. r. Uber 
das Gesamtkunstwerk ais Kunstideal); Posel z Pra
hy (1860); alm. Ruch (1868); pam. list Smíchov 
(1880); Světozor (od 1867; krit. stati, 1875 na pokra
čování Výlet do Anglie, 1877 1. zpěv básně Večer); 
— posmrtně: Sborník Durdíkův 1 (1906; básn. sklad
ba Večer, studie Darwin und Kant). ■ KNIŽNĚ. Be
letrie a práce o literatuře a estetice: O poezii a pova
ze lorda Byrona (1870); Kalilogie čili o výslovnosti 
(E 1873); Pozor na lesy (E 1874); Kritika (1874); Vše
obecná estetika (1875); Uber das Gesamtkunstwerk 
ais Kunstideal (E 1880); Stanislav a Ludmila (D 
1881); Kartaginka (D 1882); Poetika jakožto estetika 
umění básnického (1881). — Překlady: G. G. Byron: 
Kain (1871); Následky šibřinek (adaptace franc. ve
selohry, 1871); G. W. Leibniz: Monadologie (1884).

— Ostatní práce: Leibniz und Newton (1869); Děje
pisný nástin filozofie novověké 1 (1870); Psycholo
gie pro školu (1872); O snu (1872); O velikém hvěz
dáři Koperníkovi (1872); O letorách (1873); Karak- 
ter (1873); J. S. Milí (1873); O pokroku přírodních 
věd (1874); Rozpravy filozofické (1876); O významu 
nauky Herbartovy (1876); Prolog... ku oslavě Bee
thovena (1877); Reč... při odhalení desky na rod
ném domě prof. J. L. Jandery v Hořicích (1877); Řeč 
v pětistýletou ročnici úmrtního dne Karla IV. (1879); 
Tóma ze Štítného, praotec filozofie české (1879); 
O filozofii a činnosti B. Bolzana (1881); O Kantově 
Kritice čistého rozumu (1882); O metodičnosti ve 
studiu filozofie (1882); O módní filozofii naší doby 
(1883); O pokroku mravnosti (1884); Vzpomínky na 
F. Šimáčka (1885); O zásluhách Palackého (b. d., 
1885); Dějiny filozofie nejnovější (1887, 2. díl Děje
pisného nástinu filozofie novověké); O jednotě 
vzdělanosti (1891); Dějepisný nástin filozofie řecké 
(1892); O významu filozofie Descartovy (1897); 
O poměru pedagogiky k ostatním naukám (1898). ■ 
KORESPONDENCE: J. Fučík: Kritik píše básníkovi 
(V. Hálkovi z 1872), Tvorba 1945. ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Básně R. Mayera (1873). ■

LITERATURA: Sborník Durdíkův 1 (1906; obs. 
i J. Kamper: J. D. jako kritik a básník). I an.: ref. 
O poezii a povaze lorda Byrona, NL 10. a 11. 6. 
1870; an.: Dr. J. D., Květy 1872; an.: Dr. J. D., Světo
zor 1873; ■ ref. Kalilogie: O. H. (Hostinský), Pokrok 
10. 9. 1873; -mn-, NL 2. 8. 1873 ■; J. V.: ref. Kritika, 
Světozor 1874; ■ ref. Všeobecná estetika: O. H. (Ho
stinský), NL 3. a 4. 7. 1874; an.: ČČM 1876, sv. 1; F. 
Pivoda, Urbánkův Věstník bibliografický 1880 
ref. Poetika jakožto estetika umění básnického: faš 
(F. A. Šubert), Pokrok 20. 11. 1878 (ref. o 1. seš.); S. 
(P. Sobotka), Světozor 1881 ■; F. Zákrejs: ref. Stani
slav a Ludmila, Osvěta 1881; ■ ref. Kartaginka: R., 
Lumír 1882; F. Zákrejs, Osvěta 1882; an., Světozor 
1882; J. V. F. (Frič), Div. listy 1882; C. Frič, Div. listy 
1882; J. L. T. (Turnovský), Pokrok 26. 4. 1882; uh (V. 
Guth), Politik 26.4. a 1.5.1882; O. Hostinský, NL 27.4. 
1882; Anubis (J. Vrchlický): Listy z Prahy VIII, Lu
mír 1885; š. (J. Kuffner), NL 14. 3. 1885 ■; F. Kame- 
níček: Prof. dr. J. D., Lit. listy 1888; Č. Ibl: Antické 
látky v novověkém dramatu vůbec a českém zvláště, 
Lit. listy 1890; G. Hába: Prof. dr. J. D., Zlatá Praha 
1893; J. Král: O prozódii české, LF 1896; ■ nekrolo
gy: R., Česká revue 1901/02; an., Lumír 1901/02; G. 
Olivet, Zlatá Praha 1901/02; - e, Zvon 1901/02; an., 
NL 1. 7. 1902; an., PL 2. 7. 1902; A. Šnajdauf, NL 29. 
7. 1902; A. N. (Novák), Lumír 1901/02; O. Josef, 
Osvěta 1902 ■; O. Hostinský: D. význam literární, 
Čes. mysl 1903; Z. Nejedlý: Hostinský a D., Hudební 
sborník 1912; A. Papírník: K literární pozůstalosti 
prof. dr. J. D., Čes. mysl 1913; ne (A. Novák): Dva 
čeští herbartovci, LidN 29. 6. 1932; O. Zelinka: Tro
chu retrospektivy, Zvon 1934/35; M. Novák: D. este-
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tiká, SaS 1937; K. P. (Polák): Průkopník české kriti
ky, PL 15. 10. 1937; D. Jeřábek: J. D. jako literární 
kritik a jeho vztah k družině májovců, sb. Rodné ze
mi (1958); O. Sus: D. pojetí „estetické pravdivosti“, 
SPFF Brno, řada lit. vědná 9 (1960) 4- Sémantické 
problémy umění u J. D., Filoz. časopis 1960.

mb

Pavel Durdík

* 23. 5. 1843 Hořice u Jičína
† 17. 8. 1903 Jaroměř

Propagátor a překladatel ruské realistické prózy 
a dramatu, kulturních a společenských úvah.

Bratr filozofa a estetika Josefa D., překladate
le z ruštiny Aloise D. a pedagoga Petra D. 
1845 se rodina přestěhovala do Hradce Král., 
kde P. D. vystudoval gymnázium (1853—61). 
V Praze studoval medicínu (promoce 1867), 
v Lipsku poslouchal přednášky o homeopatii; 
1868 odjel do Ruska. Byl osobním lékařem 
knížete Repnina v Jagotině u Kyjeva, po no
strifikaci lékařského diplomu se znovu podro
bil rigorózům a stal se ředitelem nemocnice na 
statcích hraběte Orlova Davydova v Serpu- 
chově u Moskvy, 1877 se vrátil do Čech. V říj
nu 1877 odjel do Haagu získat zaměstnání ja
ko zdravotní důstojník v holandských kolo
niích (pomoc V. Náprstka). V lednu 1878 při
plul na Jávu do Batávie (Djakarta), byl přidě
len do vojenské nemocnice, v březnu byl po
slán do Padangu na středozápadním pobřeží 
Sumatry, v červnu odplul na bojiště v kraji At- 
jeh v severní Sumatře (výjevy z atježského bo
jiště v kn. Pět let na Sumatře). Těžce onemoc
něl malárií, počátkem 1881 se několik měsíců 
léčil v horách ve Fort de Kočku, znovu se vrá
til na bojiště, pak do Djakarty, poslední dva 
roky pobytu působil na ostrově Niasu (při sz. 
pobřeží Sumatry), kde prováděl etnografický 
sběr a konal přírodovědecká studia (Příroda 
a zvířata na Sumatře). Do Prahy se vrátil 1883, 
zůstal neženat, bydlel se sestrou Marií. Svou 
rozsáhlou etnografickou sbírku věnoval Ná- 
prstkovu muzeu. Žil jako nezávislý spisovatel, 

cestoval po Evropě (1885 Paříž, kde se účastnil 
též pohřbu V. Huga, 1888 Ženeva, 1894 8 týd
nů Španělsko — Zápas s býky. Dojmy a obra
zy ze Španělska). V září 1901 ho záchvat mrt
vice ochromil na pravé straně těla (léčení 
v hessenských lázních Nauheimu); ve spisova
telské činnosti pokračoval do konce života. Je
ho stav se 1903 zhoršil; za letního pobytu v Ja
roměři podlehl druhému záchvatu mrtvice.

Publikačně debutoval odbornými lékařský
mi studiemi; z Ruska posílal od počátku 70. let 
příspěvky do českých časopisů (a ojediněle in
formoval též ruské čtenáře o Čechách), za po
bytu v Malajsku nesoustavně zveřejňoval od
borná i beletristická zpracování svých poznat
ků; spisovatelské tvorbě se plně věnoval od 
poloviny 80. let jako překladatel a vykladač 
ruské literatury a jako autor cestopisů, črt, lite
rárních studií, kulturních úvah a medicínských 
pojednání. — Z Ruska psal o záležitostech ak
tuálních pro české prostředí: informoval 
o podnětných zjevech ruského umění (o tvor
bě Glinkově, Vereščaginově), kriticky se vy
rovnával s ruským slavjanofilstvím a s nega
tivními úkazy ruského života a kultury (stať 
o carské divadelní cenzuře); byl pak nucen 
publikovat pod pseudonymem. Stati vzniklé 
po návratu z Ruska vyzdvihují především po
zitivní stránky ruské kultury (přehled zahra
ničních, kladně vyznívajících soudů o nové 
ruské literatuře) a ponejvíce doprovázejí jeho 
překladatelskou tvorbu. Hlavní pozornost vě
noval Turgeněvovi; D. pojednání a veřejné 
přednášky o něm byly průpravou k neuskuteč
něné knižní monografii. Prvními překlady rus
kých realistických dramat pro činohru Národ
ního divadla v druhé pol. 80. let (A. N. Ostrov- 
skij, I. V. Špažinskij, A. J. Palm, L S. Turgeněv) 
napomáhal D. počínajícímu pronikání světové 
realistické tvorby do naší dramaturgie; jeho 
překlady se hrály hluboko do 20. století. Patřil 
(vedle V. Mrštíka a T. G. Masaryka) k hlavním 
propagátorům nové ruské literatury u nás, 
překládal prózu a dramata A. P. Čechova, N. 
V. Gogola, V. A. Krylova, N. S. Lesková, V. I. 
Němiroviče-Dančenka, A. Osipoviče (tj. A. O. 
Novodvorskij), A. S. Puškina, J. A. Saliase, L. 
N. Tolstého; část překladů, i z Turgeněva, zů
stala v časopisech. S některými autory překlá
daných prací (např. s Tolstým) si dopisoval. 
Ojediněle překládal z holandštiny (A. W. Bu- 
ning, H. Schimmel). Jako vyprávěč o cizích ze
mích a poměrech dovede zaujmout názorným
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a živým podáním, humorem, aktualizací látky 
i poznatkovým přínosem (cyklus fejetonů 
v Nár. listech o andaluském milování Pelar la 
pava). V knižně i časopisecky publikovaných 
cestopisech a pojednáních o cizích zemích 
spojuje zápisy vlastních zážitků a poznatků 
s výpisy z jiných cestopisných a odborných 
publikací a s úvahovými pasážemi. Při věcné 
dokumentaci svých názorů přechází v těchto 
úvahách plynule z jednoho civilizačního pro
středí do druhého a konfrontuje domácí pro
středí s cizími. Často provokativně kritizuje 
českou společnost; zvláštní pozornost věnuje 
kulturní, citové a duševní úrovni ženy. Od 90. 
let byl zaujat Španělskem; knihu o španělské 
ženě nedokončil.
PSEUDONYMY, ŠIFRA: A. F. Balan, S. (J.) Larin; 
Dd. ■ PŘÍSPĚVKY in: Athenaeum (od 1884); Bese
da (Moskva, 1871, hist. stať Čechija); Časopis lékařů 
českých (od 1869, 1878 stať Ruské klikuše); Květy 
(od 1872); Lumír (od 1884); Nár. listy (od 1887); 
Osvěta (od 1872); Slovanský sborník (od 1885); Svě
tozor (od 1884); Zlatá Praha (od 1886); Ženské listy 
(od 1889). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
O domácím životě Niasovcö (PP 1884); Turgeněv 
a paní Viardotová (lit. pojednání, 1891); Pět let na 
Sumatře. Vypravování vojenského lékaře (PP 1893, 
nové vyd. Hradec Král. 1978, ed. O. Mohyla); Příro
da a zvířata na Sumatře (PP 1894); Zápas s býky — 
Corrida de toros. Dojmy a obrazy ze Španělska (PP 
1896); U lidožroutů (PP 1897); Hrabě Tolstoj a vlas
tenectví (pojednání, 1897); Láska v tropech (PP 
1901); Manželství v tropech (PP 1902). — Překlady: 
J. A. Salias: Vzteklý Jirka (1878); I. S. Turgeněv: 
Venkovanka (1885) 4- Šlechtické hnízdo (1886) 4- 
Lovcovy zápisky (1891, s J. Hrubým a K. Štěpán
kem) 4- Měsíc na venkově (1892) 4- Rudin (1892) 4- 
Spisy 8. Poslední práce a doplňky (1902, s jinými); N. 
V. Gogol: Hráči (1886, prem. 1885); A. N. Ostrovskij: 
Vinný bez viny (1886, prem. 1885) 4- Les (1888, 
i prem.); A. N. Ostrovskij — N. J. Solovjov: Divoška 
(1888, i prem.); A. J. Palm: Náš přítel Něklužev 
(1887, i prem.) 4- Starý pán (1888); I. V. Špažinskij: 
Paní majorka (1887, i prem.); V. A. Krylov: Chytrák 
nad chytráky (1889). ■

LITERATURA: an.: P. D., Světozor 1883; J. Neru
da: P. D., Humorist, listy 1884 → Podobizny 2 
(1952); ■ nekrology: F. Herites, Máj 1902/03; A. Pik- 
hart, Osvěta 1903; (an.:) Lumír 1902/03; Zvon 
1902/03; Jitřenka 1903; Právo lidu 19. 8. 1903; Časo
pis lékařů českých 1903 ■; A. Novák: Ohlas smrti V. 
Huga v Čechách, LidN 23. 5. 1935; J. Kunský: V pra
lesích Sumatry, in Čeští cestovatelé 2 (1961); J. Byr- 
tus: Zapomenutý český cestovatel,-Lidé a země 
1963; P. Durdík, O. Mohyla in P. D.: Pět let na Suma
tře (Hradec Král. 1978).

mo

Petr Durdík

* 22. 3. 1845 Hořice u Jičína
† 25. 5. 1909 Praha

Klasický filolog, překladatel z řečtiny a ruštiny, pe
dagog—teoretik.

Bratr Josefa, Aloise a Pavla D.; studoval gym
názium v Hradci Král, a klasickou filologii na 
filoz. fakultě v Praze (doktorát 1873). Jako su- 
plent působil na gymnáziích v Hradci Král, 
a v Čes. Budějovicích. 1870 byl ustanoven řád
ným profesorem městské střední školy na Ma
lé Straně v Praze. 1887 se habilitoval jako do
cent pedagogiky (prací Pedagogika pro české 
školy vůbec, pro střední zvláště), 1903 se do- 
century vzdal. Od 1888 pracoval jako odborný 
redaktor pro pedagogiku v Ottově slovníku 
naučném.

Hlavním předmětem D. odborného zájmu 
byla pedagogika. Vedle komeniologických 
studií se zabýval zejména školskou výchovou; 
pro učitelské potřeby sepsal praktickou po
můcku pedagogické práce na středních ško
lách. Zabýval se také etikou z hlediska vý
chovného; jeho spis O základech mravnosti 
byl ovlivněn herbartovskou filozofií. Do české 
literatury zasáhl D. jako překladatel z řečtiny 
a jako znalec ruské literatury, jíž věnoval ně
kolik studií a překladů (knižně vyšly povídky 
L. N. Tolstého). D. převody dramat Euripido- 
vých a Sofoklových se u soudobé odborné kri
tiky setkaly s příznivým oceněním.

ŠIFRA: P. D. ■ PŘÍSPĚVKY in: Krok; Květy (od 
1885); Listy filologické (1874); Lumír (1886); Nár. lis
ty (od 1872); Osvěta (od 1885); Pedagogium (od 
1883); Rozhledy pedagogické; Slovanský sborník; 
Světozor (od 1880); Výroční zpráva střední školy na 
Malé Straně (18854-1894; Euripides: Foiničanky). I 
KNIŽNĚ. Překlady: Euripides: Medeia (1878); Sofo- 
kles: Trachiňanky (1883) 4- Filoktétos (1891); L. N. 
Tolstoj: Sedmero povídek (1890). — Ostatní práce: 
Pedagogika pro české školy vůbec, pro střední školy 
zvláště (2 sv., 1882, 1883; po předání do nakl. F. Ur
bánka opatřeny novými tit. listy s datem 1887); Pe
dagogika pro střední školy (3. díl Pedagogiky pro 
české školy..., sv. 1 1887, sv. 2 1890, s jinými); Rous
seau a Pestalozzi v poměru svém ku Komenskému 
(1888); O základech mravnosti. Pokus mravouky při
rozené, zvláště pro potřeby vychovatelské (1893); 
Hrabě Tolstoj a vlastenectví (1897). ■ REDIGO
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VAL ediční řady: Sbírka pedagogických spisů do
mácích i cizích (1882—84, s J. Maškem), Knihovna 
Komenského (1907). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Encyklopedie pedagogická (1886, s jinými). ■

LITERATURA: P Sobotka: Překlady básnické, 
Osvěta 1879; -ý: Tragédie Sofoklovy, Světozor 1883; 
A. V. (Vrzal): ref. překl. Sedmero povídek, Hlídka li
terární 1890; R. E. Karras: ref. překl. Filoktétos, LF 
1891; P. Vychodil: ref. O základech mravnosti, Hlíd
ka literární 1893; A. Krecar: Rozhledy po školství 
a písemnictví pedagogickém, sb. Ročenka 1894; F. 
Groh: Euripidovy Foiničanky, LF 1896; ■ nekrolo
gy: F. V. Vykoukal: Nové rovy, Osvěta 1909; Kí (F. 
Krejčí): Úmrtí, Čes. mysl 1909 ■.

vf

Josef Diirich

* 19. 8. 1847 Borovice (Jivina-B.) u Mnichova 
Hradiště
† 12. 1. 1927 Klášter Hradiště nad Jizerou

Autor a překladatel frašek a divadelních výstupů, 
básník a prozaik, politik, podílející se na zahranič
ním protirakouském odboji za první světové války.

Pocházel z pěti dětí, otec vlastnil mlýn v Boro
vici, 1859 se usadil na mlýně v Klášteře Hra
dišti n. Jiz. J. D. navštěvoval školu u trinitářů 
v Praze, aby se naučil německy, 1861—64 ab
solvoval nižší třídy na piaristickém gymnáziu 
v Mladé Boleslavi, pak přešel na staroměstské 
gymnázium v Praze. 1866 mu zemřel otec, 
a protože oba bratři tragicky zahynuli, byl J. 
D. nucen ujmout se mlýna v Klášteře Hradišti. 
— Již za studií se účastnil ruchu 60. let, patřil 
k předním organizátorům táborů lidu. Idea 
slovanského sblížení ho přivedla ke studiu slo
vanských jazyků a poté i k politice, v níž patřil 
k blízkým spolupracovníkům F. L. Riegra ve 
staročeské straně. Za ni 1884—91 působil ve 
Vídni jako říšský poslanec za Mladoboleslav
sko a později Jičínsko, po rozpadu staročeské 
strany od 1907 byl poslancem za stranu agrár
ní; uchovával si přitom věrnost staročeským 
idejím. Ve Vídni pečoval o osud české menšiny 
jako předseda spolku Komenský. Byl také sta
rostou mnichovohradištského okresu a vedou

cím funkcionářem mlynářských organizací. Na 
jaře 1915 jako člen Mafie, zastávaje prorus- 
kou orientaci zahraničního odboje, opustil Ra
kousko pod záminkou, že zajistí bezpečný ná
vrat členům své rodiny ze Španělska (dcera 
byla ženou novináře a publicisty K. Horkého), 
několik měsíců strávil ve Švýcarsku a pak ve 
Francii, kde s T. G. Masarykem 1916 vytvořil 
Československou národní radu. D. se stal jejím 
místopředsedou a v této funkci byl ještě téhož 
roku vyslán do Ruska. D. orientace na cara ja
ko budoucího českého panovníka a na jeho 
vládu, od níž přijímal podporu na svou čin
nost, vedla k roztržce s pařížským vedením 
odboje, a když v lednu 1917 se pod kontrolou 
carské vlády a za D. předsednictví ustavila sa
mostatná Československá národní rada pro 
Rusko, byl D. z ústřední pařížské rady vylou
čen. Po Říjnové revoluci se D. v Kyjevě zasa
zoval o intervenci legionářských vojsk, což se 
mu na zákrok zástupců odbočky pařížské ná
rodní rady nepodařilo prosadit. Z Kyjeva se 
chtěl s legiemi dostat přes Vladivostok do 
Francie, dojel však jen do Pemzy, kde na přání 
odbočky přerušil cestu a byl vyslán na zotave
ní do Galandžiku u Černého moře. Domů se 
vrátil přes Oděsu, Galac a Bukurešť v lednu 
1919. Zil pak až do své smrti v ústraní v Kláš
teře Hradišti n. Jiz. (zde byl i pohřben), a to 
i poté, kdy mu byly oficiálně přiznány zásluhy 
o protirakouský odboj. Obranu své politické 
činnosti za války vypsal v knížce V českých 
službách. — D. patřil k uznávaným představi
telům stenografického hnutí doma i v zahrani
čí; přispíval do jeho časopisů, vydal několik 
těsnopiseckých publikací. Mj. se pokoušel vy
tvořit na základě Gabelsbergrovy soustavy 
jednotný těsnopis pro slovanské národy.

Od studentských dob se D. zajímal o diva
dlo a literaturu. Vystupoval ochotnicky na je
vištích, pro ochotníky psal nebo podle cizích 
předloh zpracovával frašky; většinou je osno
val na komických situacích a milostných zá
pletkách, v nichž vítězí přirozenost mladé lás
ky; občas do nich včlenil i satirický tón. Psal 
také komické výstupy, humorné i vážnější de- 
klamace; redigoval v nakladatelství Mikuláš 
a Knapp tomuto účelu zasvěcené Merendy, ja
kési ročenky humoru a vtipu. D. pokusy o váž
nější básnickou tvorbu, které jsou rozptýleny 
po časopisech a almanaších (2. a 3. roč. alm. 
Ruch také spoluredigoval), se většinou vyzna
čují patetickým, silně rétorickým slohem. D.

620



Durych

jediná novela Siréna představuje jeden z do
bových pokusů o českou tzv. salonní literatu
ru: obraz života aristokratických vrstev se tu 
prolíná se světem mezinárodních dobrodruhů 
v milostných zápletkách a prudkých dějových 
zvratech. Novela vyšla v Albu, literární příloze 
Slovanských listů, kde D. také otiskl několik 
básní z pozůstalosti přítele V. Šolce, o niž piet- 
ně pečoval (s přítelem A. Čapkem se podílel 
na přípravě druhého vydání Prvosenek). Na
vázal i kontakty se slovenskou literaturou: 
pod pseudonymem Charvatecký psal úvahy 
o české literatuře do Kalinčiakova Orla. Na 
konci 70. let zanechal literární činnosti.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Charvatecký (Orol), J. L. 
Charvatecký (Divadelní bibliotéka), Jos. Josefovič 
(frašky a dram. výstupy), Václav (Album Slovan
ských listů); -C (Archiv fur Stenografie), J. D. (Bu- 
dečská zahrada), J. D-ch (Divadelní bibliotéka), Jos. 
Jos. (Nový besedník), x (Archiv fůr Stenografie). ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Album Slovanských listů 
(1875/76); Almanach těsnopisný (Hradec Král., od 
1885); Archiv fur Stenografie (od 1878); Boleslavsko 
(pamět. list, 1881); Budečská zahrada (öd 1871); Čes. 
Thalia (od 1867); Čes. besedy (od 1872); Čes. slovo 
(od 24. 12. 1911 vzpomínky); Českosl. samostatnost 
(Paříž, 1915); Dopisovatel těsnopisného spolku 
v Králíkách (od 1869 verše a překlady veršů); Ka
lendář českých stenografů (od 1889); Květy (od 
1871); Magazin fur Stenografie (od 1884); Merendy 
(od 1872); Měsíčník (od 1870); Nový besedník 
(1869); Obrazy života (od 1872); Orol (od 1871); Pa
mátník Prvního pražského spolku stenografů ga- 
belsbergerských (1909, vzpomínky); Praha (od
1867) ; alm. Ruch (od 1868); Sborník těsnopisný (od 
1901); Slovanský stenograf (od 1909); Světozor (od
1868) ; Těsnopisné listy (od 1873); Těsnopisné zába
vy (od 1905, Kus těsnopisné autobiografie); Těsnopi
sný týdeník (od 1871, verše); Věstník těsnopisný (od 
1892; 1893—95 základní práce Pokus o jednotný 
těsnopis slovanský). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kabát do
lů! (D 1869); Proč ty ne, Augustine? (D 1870); V čes
kých službách (paměti, 1921). — Překlady: S. Kisfa- 
ludi: Klín klínem (1867); an.: Bratrská láska (1869); 
an.: Nouze o tenor (1869); an.: Přede dveřmi (1871). 
— Ostatní práce: Pokus o jednotný těsnopis slovan
ský (1907); O zásadě grafické skladebnosti v těsno
pise slovanském (1911); Holasův těsnopis českoslo
venský (1923). I REDIGOVAL časopis: Slovanské 
listy (1877); almanachy: Ruch (1870, s A. Čapkem; 
1873, s J. Kálalem a J. R. Nejedlým), Merendy 
(1871—82, 9 sv.), Album Slovanských listů 
(1875—76, s A. Čapkem). I

LITERATURA: K. Horký: Důrichův národ a Be
nešovo obecenstvo (1917); A. Kratochvíl: J. D., prů
kopník snah o původní soustavu těsnopisu slovan

ského (1927); K. Horký: Deset let od smrti J. D. 
(1937). ■ A. Rudolf: J. D., náčrt životopisný, Kalen
dář českých stenografů 1898; J. D. Spisovatel, politik 
a stenograf český, Stenografický svět českoslovan- 
ský 1903; T. G. Masaryk in Světová revoluce za vál
ky a ve válce 1914—1918 (1925); ■ nekrology: B. (E. 
Bass), LidN 13. 1. 1927; -vh-, NL 14. 1. 1927 ■.

' zp

Jaroslav Duříš viz Jaroslav Špirhanzl
Duříš

Bohuslav Durych

* 7. 9. 1896 Pardubice
† 26. 7. 1969 Praha

Překladatel, zejména německé beletrie, vydavatel 
bibliofilských tisků.

Syn novináře Václava D. (1863—97) z jeho 
druhého manželství, nevlastní bratr básníka 
a překladatele Václava D. (1885—1912) a spi
sovatele Jaroslava D. Po vychození školy stu
doval rok na reálce v Pardubicích (1910—11) 
a stal se pak úředníkem cukrovaru. 1916 naru
koval nejprve na italskou, pak na východní 
frontu; jako zajatec se dostal do Ruska, kde 
byl poslán na manuální práci na francouzské 
vyslanectví, pro znalost jazyků (ruský, fran
couzský, anglicky) byl používán i jako překla
datel. Onemocněl tubeřkulózou, léčil se v Sa
maře, na jaře 1919 se vrátil do Pardubic, od
kud odešel za bratrem Jaroslavem do Přerova. 
Po krátkém působení u soudu v Olomouci se 
1920 stal civilním zaměstnancem (účetním) vo
jenských skladů v Přerově, od 1937 v Olomou
ci; po likvidaci čs. armády (1939) přesídlil do 
Prahy, kde byl od 1940 zaměstnán na minister
stvu průmyslu. Od 1945 byl úředníkem minis-
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terstva zahraničního obchodu, 1949 odešel 
předčasně do důchodu (externě dál pro minis
terstvo překládal, zejm. z ruštiny). 1956 ochr
nul po záchvatu mrtvice na půl těla, v posled
ních letech života byl slepý. Byl pohřben 
v Praze-Bubenči.

B. D. psal a časopisecky otiskoval fejetony 
a vzpomínky (zejm. na válečný pobyt v Rus
ku); v časopise Našinec publikoval mimoto 
i recenze o knihách. Především však působil 
jako překladatel anglické (časopisecky), ruské 
a hlavně německé beletrie; k jeho oblíbeným 
autorům patřil A. Stifter, z jehož díla pořídil 
i rozsáhlý výběr novel. D. literární činnost na
vazovala na jeho knihomilské zájmy a biblio
filské působení (ve Skupině moravských kni- 
homilů a v jejím časopise Bibliofil); knižní pře
klady zprvu vznikaly pro vlastní edici Delfín, 
kterou D. založil v Přerově (1929); později se 
spojil s knihtiskařem a nakladatelem V. Vo- 
kolkem v Pardubicích a nadále byl jejím spo- 
luvydavatelem. 1947—49 sám tiskl na ručním 
lisu drobné bibliofilie (1948 např. P. Claudel: 
Podobenství o Animu a Animě).

ŠIFRA: B. D. ■ PŘÍSPĚVKY in: Bibliofil (od 1933); 
Index (1934); Moravský večerník; Národní politika; 
Našinec (recenze, fejetony, překlady; na pokrač. 
1939 A. Stifter: Starý mládenec, 1940 F. Herwig: Po
nížení); Rozhledy (1934). I KNIŽNĚ. Překlady: F. 
Herwig: Svatý Sebastián z Weddingu (Přerov—Par
dubice 1935); M. M. Prišvin: Žeň-šeň, lovcovy toulky 
tajgou za kořenem života (Pardubice 1938); A. Stif
ter: Starý mládenec (Olomouc 1939) 4- Tichý hlas 
(výbor novel, Olomouc 1942); H. Jackson: Majella 
(1940); J. Kirshweng: Putování věrných (1941); P. 
Grogger: Legenda o loupežnících (Stará Říše 1942) 
+ Legenda o matce (Stará Říše 1942). ■ VYDÁ
VAL edici: Delfín (Přerov 1929—35; Pardubice 
1935—39, s V. Vokolkem). ■

LITERATURA: O. F. B. (Babler): Za B. D., Obro
da 24. 9.1969; B. Ladová in Vlastimil Vokolek, tiskař 
a nakladatel, sb. Strahovská knihovna 1973, s. 156.

//

Jaroslav Durych
* 2. 12. 1886 Hradec Králové
† 7. 4. 1962 Praha

Prozaik, esejista, básník a dramatik vycházející z vy
hraněně barokního pojetí světa; úsilí o nalezení rov
nováhy a jistoty bloudícího člověka, které je základ
ním tématem jeho díla, splývá v něm s hodnotami 
sankcionovanými katolickou dogmatikou.

J. D. pocházel z turnovského rodu brusičů dra
hokamů, jehož členové v několika generacích 
sloužili kostelu (jako kostelníci, zvoníci, vůdci 
procesí); vzdáleným příbuzným byl obrozen- 
ský slavista Václav Fortunát D. Předčasně ze
mřelý otec Václav D. (1863—1897) byl krajin
ským žurnalistou v Hradci Král, a v Pardubi
cích, kde nakonec redigoval časopis Perštýn; 
knižně vydal cestopisné črty o Českém ráji 
a o Krkonoších a drama Jiřík z Poděbrad 
(1884). Také starší bratr Václav D. 
(1885-1912), k němuž byl J. D. v mládí silně 
citově vázán, psal básně (pro tisk měl před 
smrtí připravenu sbírku Jak struny hrály) 
a uveřejnil řadu překladů z francouzské poe
zie (knižně Banville, Lamartine, Musset, Rolli- 
nat). Nevlastní mladší bratr Bohuslav D. půso
bil jako překladatel beletrie a vydavatel. Po 
matčině smrti (1892) žil J. D. u strýce, úředníka 
hraběte Harracha, v Libčanech u Hradce Král, 
(zde začal 1893 chodit do školy), v Žinkovech 
u Nepomuku (od 1895) a v Želči u Plané nad 
Lužnicí (1896—98). 1898 ho babička z otcovy 
strany dala na studie s podmínkou, že bude 
knězem. První třídu gymnázia studoval 
v Hradci Král, (bydlel u babičky a tety z mat
činy strany a často navštěvoval macechu 
a bratra Václava v Pardubicích); 1899 dostal 
turnovskou nadaci do arcibiskupského kon
viktu v Příbrami a studoval od 2. třídy na tam
ním gymnáziu; po 5 letech byl z konviktu vy
loučen pro četbu Renana, ocitl se v bídě, ale 
gymnázium dokončil (mat. 1906). Studoval ja
ko vojenský stipendista na lékařské fakultě 
v Praze (doktorát 1913); téhož roku konal vo
jenskou službu v jižních Tyrolích, pak působil 
jako vojenský lékař ve Vídni. Po vypuknutí 
války sloužil na haličské a italské frontě i v zá
zemí (opět ve Vídni). Po vzniku ČSR byl krát
ce zubním lékařem v Přerově (1918), znovu 
však vstoupil do vojenské služby: jako vojen
ský lékař působil v Užhorodě, v Praze, v Olo-
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mouci (1923—36) a znovu v Praze až do konce 
1938 (dosáhl hodnosti plukovníka). Podnikl 
několik studijních cest (1925 Německo, 1928 
Španělsko, 1932 Itálie), při nichž sbíral mate
riál pro své dílo (např. román Bloudění); doj
mům a úvahám jimi vyvolaným věnoval něko
lik cestopisně esejistických knih. Měl řadu přá
tel mezi katolicky orientovanými literáty 
a umělci, zejména S. Boušku (D. manželka by
la jeho příbuzná), F. Bílka, V. Bitnara, J. Dem- 
la, J. Floriana. Pro potřeby katolicky oriento
vané literatury redigoval i některé časopisy 
(zejm. Rozmach v Olomouci, který opustil 
1927 na protest proti reakčním článkům J. 
Scheinosta, a Akord) a edici Knihy mladých 
v nakladatelství L. Kuncíře. V 2. pol. 30. let se 
dostal na krajní politickou pravici obdivem 
k fašistickým režimům v katolických zemích 
(Itálii a Španělsku). Zejména v období ohrože
ní republiky 1938 neblaze proslul útoky na de
mokratické spisovatele (hlavně K. Čapka, ale 
i S. K. Neumanna aj.). Po osvobození bylo D. 
umělecké jméno poznamenáno tímto jeho po
litickým postojem; jeho nové práce začaly vy
cházet až od konce 50. let. Od 1937 žil D. trva
le v Praze, kde také zemřel; pohřben byl 
v Praze-Bubenči.

Po prvních verších (1908 v Bitnarově revui 
Meditace), v nichž se jevil jako nevýrazný epi
gon Březinův a stoupenec Florianovy katolic
ké skupiny, se J. D. nadlouho odmlčel. V opož
děném knižním debutu (povídka Jarmark živo
ta} je však už výrazně formulován základní rys 
vší D. tvorby (prozaické, básnické, dramatické 
i esejistické): křesťanskonáboženský názor 
chápající realitu jako součást řádu neovlivni- 
telného lidskou vůlí, a proto skeptický ke 
všem snahám o změnu pozemského života. 
Polemicky k liberalistickým, relativistickým 
a humanistickým tendencím (zejména tzv. čap- 
kovské generace) i k socialistické orientaci ge
nerace poválečné hledá D. cestu z nedokona
losti světa ve formách a duchu katolické dog
matiky. Zvláštní postavení v jeho systému 
hodnot má chudoba jako předpoklad ostat
ních životních kladů (čistoty, nevinnosti, něhy, 
krásy). V literárním obraze pak D. slučuje rysy 
abstraktní odtažitosti se zvláštní smyslností, 
neustále ničenou myšlenkou na smrt a roz
klad; touto významovou polohou se sbližuje 
s kultem baroka, který se v jeho díle projevuje 
stylisticky i pojetím českých dějin (v historic
kých prózách a v esejích). 1916 vydal D. i prv

ní básnickou knihu Cikánčina smrt, v níž slou
čil ohlasy lidové písně a Erbenovy baladiky 
v sugestivní jednotu atmosféry a epického dě
je. Ve 20. letech se D. obrátil k lyrice: tématem 
jeho první sbírky Panenky je pro D. typická 
evokace sladké smyslnosti znásobené prosto
tou a chudobou. Dobovým tendencím pová
lečné poezie se přiblížil ve sbírce Žebrácké 
písně obrazy bídy a sociální revolty, spojenými 
však s představou pevného božího řádu. 
V pozdější básnické tvorbě se D. orientoval 
k symbolizující krajinomalbě (Beskydy) a 
k adoraci zduchovělého ženství, hraničící 
s mariánským kultem. Pro D. prózu, do níž se 
postupně přesunulo těžiště jeho tvorby, se ve 
20. letech stala charakteristickou drobná nove
la (Tři dukáty, Tři troníčky), spojující drsný na
turalismus v líčení utrpení a bídy s vizionářsky 
vznícenou polohou. S poetikou těchto prací 
souvisí rozsáhlá novela Sedmikráska, rovněž 
založená na splývání světa chudých se světem 
mystickým; zázračnost se tu však realizuje 
spíš prolínáním šedivé skutečnosti a báchorky, 
které vytváří poetickou atmosféru milostného 
příběhu. Na konci 20. let se D. obrátil k histo
rické próze: vycházeje ze svého katolictví se 
tu ocitl v rozporu se silnou liberalistickou, 
protifeudální a protiklerikální tradicí rozšíře
nou zejména dílem A. Jiráska. D. prózy, tema
ticky těžící převážně z údobí raného baroka, 
jsou apoteózou rekatolizace českých zemí ja
ko naplnění dějinné nutnosti. Po rozsáhlém 
historickém studiu vydal D. 1929 románovou 
trilogii Bloudění, vymezenou vzestupem, slá
vou a pádem Albrechta z Valdštejna a evoku- 
jící brutalitu a vnitřní rozpornost doby třiceti
leté války. Za fabulační základ zvolil D. pří
značně milostné bloudění českého exulanta 
a španělské dívky (symbolů tragického vztahu 
domácího protestantismu a protireformace), 
vlastním tématem se však stává sám trvalý zá
pas antagonistických principů (láska — smrt, 
ukrutenství — rozkoš, hnus — krása, hrubost 
— mystické vytržení), který je podstatou indi
viduálních i hromadných scén díla. Emocionál
ně vystupňovaný barokní proi ad duchovosti 
a hmoty, který se promítá do Kompozice i ja
zyka románu, je hlavním faktorem D. monu- 
mentalizujícího epického stylu. Tematickým 
dovětkem Bloudění, soustředěným k Valdštej- 
novu osudu třemi epizodami kolem jeho po
rážky a smrti, je povídková trilogie Rekviem, v 
níž D. dosáhl neobyčejné sevřenosti a úspor-

623



Durych

nosti výrazu. Ve 30. letech tíhl stále silněji 
k vysloveně náboženským námětům (Děti) a 
k beletristické propagaci katolicismu. Jeho his
torická próza postupně ztrácela i působivost 
uměleckou; zejména barokizování jazyka v ní 
přerůstalo v násilné deformace. V pováleč
ných letech se D. vrátil ke světu svých raných 
děl o chudobě a čistotě (román Duše a hvězda) 
a k polosnovému obrazu člověka na jeho ces
tě k splnění boží vůle (novela Boží duha), Ný- 
znamnou součástí D. tvorby jsou četné knihy 
vzpomínek, fejetonů z cest, esejů o umění (Go
tická růže, Váhy života a umění) a filozofic
kých úvah (Ejhle, člověk), dokumentujících au
torův vyhraněný životní názor. Na okraji díla 
zůstávají D. hry z náboženských dějin, v nichž 
se pokusil o dramatické oratorium oslavující 
vznešenost mučednictví, typově připomínající 
posvátné drama španělského baroka.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Jaroslav Žabka; jd. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Akord (1928-33); Cesta (1918-27); 
Červen (1918); Čteme (1940); Host (1925); Index 
(1929); Kalendář Lid. demokracie (1962); Kmen 
(1928—29); Kritika (1925); Lid. demokracie; Lid. lis
ty (1923); Lid. noviny (1921—41); Listy (1933—37); 
Lit. rozhledy (1925—31); Lumír (1918—39); Medita
ce (1908); Mor. slez, revue (1918—20); Nár. listy; 
Nár. obnova; Nár. osvobození (1924); Nár. politika; 
Niva (1932); Panoráma (1928); Rozhledy (1935-38); 
Rozmach (1925—27); Rozpravy Aventina 
(1925—31); Řád (1933—43); Slovo a slovesnost 
(1935—36). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Svatý Jiří (D 1915); Jarmark života (P 1916); Cikán- 
čina smrt (B 1916,1925 v kn. Balady); Otokar Březi
na (E 1918, s J. Staňkem, přeprac. a samost. vyd. 
1928); Na horách (R 1919); Tři dukáty (PP 1919); 
Cestou domů (PP 1919); Výstražné slovo k českým 
básníkům (úvaha, 1919); Nej vyšší naděje (PP 1921); 
Svatý Vojtěch (D 1921); Obrazy (PP 1922, 1933 s tit. 
Ohně v mlhách); Panenky (BB 1923); Gotická růže 
(EE 1923); Tři troníčky (PP 1923); Smích věrnosti (P
1924);  Hadí květy (BB v próze, 1924); Lotr na pravi
ci (D 1924); Okamžiky z válečných let (memoáry,
1924) ; Svatý Václav (D 1924, i prem.; přeprac. vyd. 
1929 s tit. Kvas na Boleslavi, i prem.); Balady (BB 
1925; obs. báseň Cikánčina smrt a novou báseň Laň 
a panna); Sedmikráska (P 1925); Žebrácké písně (BB
1925) ; Štědrý večer (D 1926, i prem.); Beskydy (BB
1926) ; Kouzelná lampa (PP 1926); Plížení Němec
kem (cestopis, 1926); Čert a cikánka (P 1927); Kurýr 
(P 1927); Budějovická louka (P 1928); Valdice (P
1928) ; Píseň milostná (P 1928, pův. v kn. Tři troníč
ky); Eva (BB 1928); Vzpomínky z mládí (1928); Ej
hle, člověk (EE 1928); Kdybych... (BB v próze,
1929) ; Valdštejnův kraj (PP 1929); Té nejkrásnější 

(BB v próze, 1929); Bloudění. Větší valdštejnská tri
logie (R, 3 sv., 1929); Pouť do Španělska (cestopis, 
1929); Cesta umění (EE 1929); Jak vykvetla Sedmi
kráska (E 1929); Naděje katolictví v zemích českých 
(úvaha, 1931); Rekviem. Menší valdštejnská trilogie 
(PP 1930, obs. Kurýr, Budějovická louka, Valdice); 
Básně (soubor poezie, 1930); Otokar Březina (E 
1931; shrnutí všech březinovských prací); Láska 
k vlasti (úvaha, 1931); Eseje (1931); Paní Anežka 
Berková (R 1931); Utěšitel nejlepší (úvahy, 1932); 
Plížení a pouti (cestopisy, 1932, obs. Plížení Němec
kem a Pouť do Španělska); Římská cesta (cestopis, 
1933); Váhy života a umění (EE 1933); Děti (P 1934); 
Píseň o růži (R 1934); Češství v Evropě (úvaha, 
1936); Toulky po domově (cestopis, 1938, obs. i úva
hy Láska k vlasti a Češství v Evropě); Masopust (R
1938) ; Katechismus práce (úvaha, 1938); Z růže kví
tek vykvet nám (adaptace Nového zákona pro ml.,
1939) ; Služebníci neužiteční (R 1940, 1. díl zamýšle
né trilogie Země); Cesta sv. Vojtěcha (úvaha, 1940); 
Duše a hvězda (R 1969, v Lid. demokracii 1959 s tit. 
Bětuška); Boží duha (P 1969). - Překlady: Výkřiky 
sv. Terezie (1909); C. Mayrau: Odlesky (1934); V. H. 
Hudson: Zelený ráj (1961, pseud. Jaroslav Žabka). — 
Ostatní práce: Svaté kněžství podle vidění Anny Ka
teřiny Emmerichové (1939); Nevezmeš jména boží
ho nadarmo (1942). — Souborná vydání: Spisy J. D. 
(nakl. L. Kuncíř, 1928—32,10 sv.); Spisy (Melantrich, 
1933-40, 12 sv.). ■ SCÉNICKY. Překlad.N. Hugo: 
Ruy Blas (1921). ■ REDIGOVAL časopisy: Roz
mach (Olomouc, 1923—27), Akord (1928—33); kniž
nici: Knihy mladých (1923—25). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: K. J. Erben: Kytice z pověstí národních 
(1924); Básně K S. Macháčka (1927). ■

BIBLIOGRAFIE: Z. Körbrová: J. D. (soupis kniž
ních prací a časopiseckých statí s literaturou o auto
rovi), Příspěvky k dějinám našich literatur, ukázky 
z diplomových prací posluchačů filoz. fak. UK 
v Praze (1970, usp. L. Patera). ■ LITERATURA: A. 
Čáp: D. „aféra“ (1923); J. Bartoš: Kdo jest J. D.? 
(1930); J. Otradovicová: Básnický profil J. D. (1943).
■ A. N. (Novák): ref. Cikánčina smrt, Lumír 1917/18; 
M. Rutte: ref. Na horách, Cesta 1918/19 4- Dílo J. D., 
Cesta 1919/20; ■ ref. Nej vyšší naděje: A. N. (No
vák), LidN 28. 5. 1922; K. Sezima, Lumír 1922/23; A.
M. Píša, Proletkult 1922/23 → Dvacátá léta (1969)
■ ; A. N. (Novák): ref. Obrazy, LidN 3. 12. 1922; ■ 
ref. Panenky: A. N. (Novák), Lumír 1922/23; B. Po
lán, Nové Cechy 1923; J. O. Novotný, Cesta 1923/24 
■; A. N. (Novák): Nové prózy J. D. (ref. Smích věr
nosti, Okamžiky z válečných let, Hadí květy), LidN 
11. 9. 1924; ■ ref. Hadí květy: K. Sezima, Lumír 
1924/25; J. V. Sedlák, Kritika 1924; F. Götz, NO 30. 
4. 1924 ■; B. Václavek: ref. Okamžiky z válečných 
let, NO 8. 8. 1924; ■ ref. Svatý Václav: J. B. Čapek, 
Host 1924/25; sch (K. Schulz), LidN 1. 10. 1929 ■; P. 
F. (Fraenkl): ref. Žebrácké písně, Host 1924/25; A.
N. (Novák): ref. Balady, LidN 20. 12. 1925; ■ ref.
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DurychSedmikráska: A. N. (Novák), LidN 3. 2. 1926; A. M. Píša, Host 1925/26 → Dvacátá léta (1969); K. Sezi- ma, Lumír 1926/27; J. B. Čapek, Kritika 1926; P. Fraenkl, Sever a východ 1926 ■; F. Götz: J. D., Tvorba 1925/26 → Jasnící se horizont (1926); ■ ref. Štědrý večer: E. Konrád, Cesta 1925/26; -jef- (J. Fučík), Pramen 1925/26; M. M. (Majerová), RP 7. 1. 1926 ■; J. B. Čapek: ref. Plížení Německem, Sever a východ 1926; A. Novák: O J. D., LidN 2. 12. 1926; B. Václavek: Poutník absolutna, Host 1926/27 → Od umění k tvorbě (1928); J. Hora: J. D., RP 5. 12. 1926; K. Čapek: Otevřená odpověď J. Durychovi, LidN 25. 8. 1926 4- List J. D. o katolících, LidN 3. 9. 1926 + List J. Durychovi, Rozpravy Aventina 1926/27 → O věcech obecných čili Zoon politikon (1932); ■ ref. Kouzelná lampa: J. O. Novotný, Cesta 1926/27; F. Götz, NO 4. 7. 1926 ■; F. Plachý: Osobnost J. D., Kmen 1926/27; J. Strakoš: Na obranu D. religiozity, Tvar 1927; A. N. (Novák): ref. Čert a cikánka, LidN 21. 10. 1927 + ref. Kurýr, LidN 17. 11. 1927 4- ref. Beskydy, Lumír 1927/28; ■ ref. Vzpomínky z mládí:J. V. Sedlák, Lit. svět 1927/28; B. Václavek, RP 6. 5. 1928; F. Kovárna, Signál 1928/29 ■;■ ref. Ejhle, člověk: J. V. Sedlák, Lit. svět 1927/28; F. Götz, NO 2. 8. 1928; J. H. (Hora), RP 17. 6. 1928 4- Tvorba 1928/29; F. Kovárna, Host 1928/29; F. X. Salda, ŠZáp 1928/29; A. M. Píša, Sever a východ 1928 → Dvacátá léta (1969) ■; A. N. (Novák): ref. Budějovická louka, Valdice, LidN 23. 2. 1929; K. Sezima: Mystický senzualista, Lumír 1928/29 → Masky a modely (1930); M. Rutte: Mystik mládí a ticha, Sever a východ 1929; ■ ref. Kdybych...: A. M. P. (Píša), PL 25. 12. 1929; V. Závada, Rozpravy Aventina 1929/30 ■; P. Fraenkl: J. D. a český román historický, Rozpravy Aventina 1929/30; ■ ref. Bloudění: A. Novák. LidN 12. 1. 1930; K. (F. V. Krejčí), PL 23. 3. 1930; K. Sezima, Lumír 1929/30; A. M. Píša, Sever a východ 1930; B. Václavek, Index 1930; J. B. Čapek, Naše doba 1929/30 + Čin 1930/31; -a (J. Hora), LitN 1930, č. 1; F. X. Salda. ŠZáp 1929/30; B. Mathesius, LitN 1930/31, č. 8 4- Panoráma 1931/32; B. Novák, Panoráma 1930/31 4- Lit. rozhledy 1930/31; J. Popelová, Nové Čechy 1930/31; A. H. (Hoffmeister), Rozpravy Aventina 1930/31 ■; J. Horafref. Pouť do Španělska, LitN 1929, č. 15; ■ ref. Rekviem: A. N. (Novák), LidN 11. 5. 1930; J. B. Čapek, Naše doba 1930/31; K. (F. V. Krejčí), PL 13. 4. 1930; J. Chalupecký, Samostatnost 27. 6. 1930; ■;■ ref. Básně: P. F. (Fraenkl), Rozpravy Aventina 1930/31; F. X. Salda, ŠZáp 1930/ 31; A. N. (Novák), LidN 27. 7. 1930; A. M. P. (Píša), PL 14. 9. 1930 ■; J. Popelová: ref. Obrazy, Nové Čechy 1930/31; ■ ref. Otokar Březina: P. Fraenkl, Rozpravy Aventina 1930/31; A. Pražák, Naše věda 1931;K. Polák, PL 10. 5. 1931; J. B. Č. (Čapek), Nové Čechy 1931 ■; A. Vyskočil: J. D., LitN 1930/31, č. 12; J. Popelová: Příroda a žena v díle J. D., Nové Čechy 1930/31; F. Götz in Básnický dnešek (1931); P. Eis- ner: D. a Döblin, LitN 1930/31, č. 5; B. Novák: D. protireformace 4- D. Bloudění a Döblinův Vald- 

štejn, obojí Lit. rozhledy 1930/31; A. Skoumal: Rozhovor s J. D., Nový rozhovor s J. D., obojí Rozpravy Aventina 1930/31 4- Dva olomoucké rozhovory, Rozpravy Aventina 1931/32; ■ ref. Paní Anežka Berková: A. N. (Novák), LidN 7. 6. 1931; K. Sezima, Lumír 1931/32 ■; J. Popelová: ref. Eseje, Nové Čechy 1932; J. B. Čapek: ref. Plížení a pouti, Naše doba 1932/33; P. Eisner: K překladu D. Bloudění, LUK 1933; ■ ref. Váhy života a umění: A. M. Píša, Čin 1933; F. Tetauer, LidN 18. 7. 1933; F. Soldan, Rozpravy Aventina 1933/34 ■; ■ ref. Píseň o růži: A. N. (Novák), LidN 15. 4. 1934; K. Sezima, LitN 1934/35, č. 5; A. M. Píša, PL 22. 4. 1934 → Stopami prózy (1964) ■;■ ref. Děti: A. N. (Novák), LidN 18. 5.1934; A. M. Píša, PL 14. 7. 1934 ■; J. Hora: Cesta lékaře k umění, LitN 1934/35, č. 9 4- Několik poznámek k dílu J. D., LUK 1936/37; V. Renč: J. D. padesátníkem, Rozhledy 1936; V. Tichý: Od Třebízského k D., Kultura doby 1936/37; J. N. (Navrátil): J. D., duch sporný a paradoxní, Čin 1938; A. N. (Novák): ref. Toulky po domově, LidN 27. 2. 1938; ■ ref. Masopust: K. Sezima, Lumír 1938/39; A. N. (Novák), LidN 10.4.1938; J. Fučík, Tvorba 1938 → Stati o literatuře (1951); V. Tichý, Dělnická osvěta 1938 ■; Karel Strnad (J. Fučík): „Čistka“ národa a česká kultura, Čin 1938 → Milujeme svůj národ (1948) 4- I naše historie ..., Tvorba 1938 → Stati o literatuře (1951); š (L. Štoll): Ještě případ J. D., RP 16. 7. 1938 4- Cesta J. D., RP 23. 7. 1938; E. U. (Urx): Případ J. D., Tvorba 1938; ■ ref. Z růže kvítek vykvet nám.: K. Sezima, Čteme 1939/40; jd (J. Drda), LidN 14. 11. 1939 ref. Služebních neužiteční: F. Götz, Čteme 1941; J. Drda, LidN 4.11.1940 ■; T. Vodička: K šedesátinám J. D., Akord 1946/47; F. Götz in J. D.: Sedmikráska (1956); (gf) (G. Franci): Básnická hodnota D. díla, Lid. demokracie 1. 9. 1957; O. Bartoš: Básnický rodokmen D. Sedmikrásky, Nový život 1957; O. Sus: Návrat básníka, HD 1957; (gf) (G. Franci): Za J. D., Lid. demokracie 10. 4. 1962; E. Strohsová in J. D.: Rekviem (1966); vk (V. Karfík): Valdštejnská vigilie, LitN 1966, č. 23.
II

Václav Durych (1863—1897) viz in Jaroslav Durych

Václav Durych (1885 — 1912) viz in Jaroslav Durych
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Durych

Václav Fortunát Durych

* 28. 9. 1735 Turnov
† 31. 8. 1802 Turnov

Filolog, slavista a orientalista, zakladatel odborného 
slavistického studia u nás, stoupenec ideje slovanské 
sounáležitosti. Zabýval se především církevně slo
vanským jazykem a literaturou a staročeskými pře
klady bible.

Třetí dítě turnovského měšťana, aktuára a bru
siče kamenů Jana Josefa D. a Alžběty, rozi 
Vodsloňové. Pokřtěn Václav Michal. 1746 byl 
přijat do 2. tř. gymnázia v Kosmonosích, 1749 
odešel do Slaného. Po smrti otce (25. 3. 1750) 
vstoupil do řádu pavlánů v Tachově (řádové 
jméno Fortunát), na kněze vysvěcen 1758. Ve 
Vídni se stal lektorem hebrejštiny, aramejštiny 
a řečtiny, 1765 byl přeložen do Mnichova (řá
dový učitel teologie a hebrejštiny) a 1767 do 
Prahy, několikrát zastával hodnost spolurek- 
tora a po tři roky provinciálního vikáře. V 70. 
letech byl s F. F. Procházkou pověřen pořídit 
nové vydání české bible. Při úpravě bohoslo
veckých studií v 80. letech byl jmenován čle
nem zkušební komise řečtiny a hebrejštiny při 
rigorózech a všech předmětů bohosloveckých 
při zkouškách obyčejných; tyto funkce vyko
nával deset let. Přátelské a odborné styky: F. 
M. Pelcl, G. Dobner, M. A. Voigt, K. R. Ungar, 
I. Cornova, J. Maděr, A. Strnad, J. B. Dlabač 
a především J. Dobrovský (od 1775 do konce 
života). Po zrušení pavlánského kláštera 
v Praze (1784) obdržel malou penzi a se svole
ním císaře byl od července 1785 ve Vídni, stu
doval tam hlavně slavika v Dvorní knihovně. 
Přátelské a odborné styky ve Vídni: J. V. Zlo- 
bický, J. Werschauer, B. Jenisch, F. Alter, J. 
Weinhofer, M. Schimek. Písemný styk hlavně: 
K. Sabatowski (Lvov), Š. Stratimirovič (Karlo- 
vac), A. Baričevič (Záhřeb). Po zrušení vídeň
ského kláštera pavlánů (1796) žádal bezúspěš
ně o místo úředníka v Dvorní knihovně. Za
koupil v Turnově domek a nastěhoval se tam 
v srpnu 1796. Žil v nedostatku, i když mu byla 
1797 na intervenci přátel zvýšena penze. V 2. 
pol. 1800 byl raněn mrtvicí; tehdy ho naposle
dy navštívil J. Dobrovský. Pohřben byl v Tur
nově, 1867 mu tam byl postaven pomník (pro
slov A. Marek).

Původně se zabýval orientalistikou, za mni
chovského pobytu (v pol. 60. let) se vlivem his

torika A. F. öfele jeho zájem zaměřil k slavis- 
tice, jíž se potom týkala většina jeho tvorby; 
za turnovského pobytu koncem života se za
býval též regionálními studiemi historickými. 
Základ D. práce je v bohaté materiálové 
a heuristické přípravě; jeho sbírka výpisků 
(Collectanea) má asi 4 tisíce stran. Asi 1775 za
čal pracovat na svém největším díle, sbírce 
a interpretaci pramenů k nejstarším údobím 
slovanského písemnictví a jazyka, a zabýval se 
jím po celý život Původní název Historia litte- 
raria universae Slavorum gentis dialecti com- 
munis et antiquissimae (Literární dějiny spo
lečného a nej staršího nářečí veškerého slovan
ského kmene) změnil na radu Dobrovského na 
Slovanská bibliotéka nejstaršího společného 
a církevního nářečí veškerého slovanského 
kmene (opět latinsky). Dílo, rozvržené do 
5 svazků, mělo ukázat význam, jednotnost 
a starobylost slovanské kultury a jmenovitě 
postihnout u církevní slovanštiny: vlastnosti 
a rozšíření; osudy a pěstitele; knihovny a uží
vání; ukázky a příklady. Spolu s plánem staro
slovanské a církevněslovanské filologie je tu 
již nastíněn program „slovanských starožit
ností“ V D. pojetí slovanského starověku se 
projevuje vliv Herderův a nadšené slovanství. 
Tiskem vyšla první část 1. dílu Bibliotéky ve 
Vídni; je věnována Král, české společnosti 
nauk. 1796 měl D. připravenu i druhou část 1. 
dílu a pracoval na dalším. Z Turnova poslal 
1800 rukopis druhé části díla k vytištění do 
Pešti; tam se po jeho smrti v tiskárně ztratil. 
Část vědeckého díla D. je uložena v jeho kore
spondenci, zvi. s J. Dobrovským. Ta se soustře
ďuje hlavně k třem problémovým okruhům: 
stáří hlaholského písma; trvání a rozšíření slo
vanské liturgie v Čechách; vliv staroslověn
ského překladu bible na staročeský text biblic
ký. Touto poslední otázkou se D. zabýval již 
v latinské Rozpravé o slovansko-českém pře
kladu Písma sv. (1777), jež je označována za 
počátek slovanské filologie u nás. D. studia 
staročeských biblických překladů sledovala 
i záměr nalézt vzor jazykové dokonalosti. Zá
kladem jeho a Procházkova (ten zpracoval 
hlavně Starý zákon) překladu bible je text 
Šteyerovy a Konstancovy Bible svatováclav
ské, která je jazykově odvozena od Bible kra
lické. Koncem života chtěl D. česky přepraco
vat svou Rozpravu a česky napsat pojednání 
o slovanských písmech u nás. V jeho pozůsta
losti je počátek české Obrany českého jazyka
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Dušan

pro rozšíření a ušlechtilost jeho (podepsaná 
Vlastimil D.). Objevil a popsal též rukopisy 
staročeské literatury (např. Evangeliář vídeň
ský, zlomek Legendy o dvanácti apoštolích). 
Měl iniciační vliv na slavistická studia např. 
Voigtova, Procházkova, Dobrovského; půso
bením Dobrovského na D. nabyla pak původ
ní rozptýlená práce D. určitějšího směru.

KNIŽNĚ. Odborné slavistické práce (též o české 
lit.): De slavobohemica sacri codicis versione disser- 
tatio (1777); Bibliotheca Slavica antiquissimae dia- 
lecti communis et ecclesiasticae universae Slavorum 
gentis 1/1 (1795). — Překlady: Biblí česká... (1780, 
s F. F. Procházkou). — Ostatní odborné práce: Dis- 
sertatio philologica de vocibus Khartymmím et Be- 
lahatchem (1767); De originibus templi Salvatoris et 
monasterii fratrum minorum S. Francisci de Paula 
Veteris Pragae specimen historicum (1771). ■ KO
RESPONDENCE: F. Menčík: Pis’ma k Georgiju 
Rybaju i Petru Čerroni ot različnych lic (J. Ribayovi 
z 1788—93), Istočniki dlja istorii slavjanskoj filologii 
III/l, 1919 (Petrograd); Vzájemné dopisy J. Dobrov
ského a F. Durycha z let 1778—1800 (1895, ed. A. 
Patera); V. Bechyňová: Adam Alois Baričevic a V. F. 
D. (o vzájemné koresp.), Slavia 1968. ■

LITERATURA: Vínek na hrob F. D., uvitý od tur
novských studujících (Ml. Boleslav 1861); J. M. Čer
ný: V. F. D., první slavista český (1889); V. F. D. 
Sborník k 150. výročí úmrtí (1952, red. J. Dlouhý, au
toři: M. Durychová, K. Eysselt-Klimpély, K. Kinský, 
J. Vaniček). I J. Dobrovský: F. D., Expanlaner (ne
krolog), Abhandlungen der K. böhm. Gesellschaft 
der Wissenschaften 1804 → Literární a prozodická 
bohemika (1974) 4- Bibelubersetzungen in slavis- 
chen Mundarten, Slovanka 1814; W. E. Gautsch: F. 
D. Biographische Skizze, Monatschrift GBM 1828; 
F. Pastrnek: O počátcích slovanské filologie v Če
chách, ČČM 1896; J. Jakubec: K počátkům studií sla
vistických v 18. stol., LF 1901 4- V. F. D., sb. Litera
tura česká 19. století 1 (1902, 2. vyd. 1911); E. Sme
tánka: Počátky slovanského jazykozpytu v Čechách 
(tamtéž); J. V. Šimák: O rodině V. F. D., ČČM 1903; 
J. Volf: Proč se nestal V. F. D. úředníkem dvorní 
knihovny ve Vídni, Čes. revue 1922; J. Herben: Ná
boženské projevy inteligence za Josefa IL, Nová 
svoboda 1925; M. Weingart: V. F. D., Od Ještěda 
k Troskám 1935/36; Z. Nejedlý: K istorii slavjanove- 
denija do 18. veka, Slavia 1953; F. Wollman: Před
chůdci Dobrovského, Slavia 1953; A. Císařová: Kra
lický překlad a katolická bible, Kostnické jiskry 
1953; V. Bechyňová: Ruská literatura v díle F. V. D. 
a její význam pro D. slovanství, Slavia 1955 4- V. F. 
D. a počátky naší slavistiky, Slovanský přehled 1955; 
St. Segert: Hebraistické počátky a práce V. F. D., 
Slavia 1963; J. Beneš in Ač zemřeli, ještě mluví 
(1964); M. Kudělka, M. Švankmajer, V. Hostička, V. 
Šťastný: Úloha slovanství v dějinách národně osvo

bozovacího hnutí českého národa v 19. stol, (slovan
ství u D.), Čs. přednášky pro 6. mezinárodní sjezd 
slavistů v Praze (1968); B. Slavík in Od Dobnera 
k Dobrovskému (1975); V. Burian, V. Tkadlčík: Tzv. 
„Dobrovského“ ikona v olomouckých sbírkách (iko
na J. R. Řikovského z Dobrčic a koresp. D. s J. Dob
rovským o ní), Umění 1975.

mo

Pavel Dušan

* 4. 4. 1887 Soběslav
† 27. 7. 1966 Praha

Beletrista píšící pro dospělé i mládež, fejetonista, 
překladatel z němčiny, publicista v oboru soudnictví 
mládeže; za prostředí nebo námět svých próz volil 
převážně přírodu.

VI. jm. Jan Šonka, pocházel z rodiny vysokého 
soudního úředníka. Po gymnazijních studiích 
v Písku (1898—1904) a v Praze (mat. 1906) ab
solvoval právnickou fakultu pražské univerzi
ty (1910). Praktikoval u soudu v Praze (1914 
soudcovské zkoušky), 1916—20 konal vojen
skou službu u vojenské justice, pak znovu na
stoupil místo v Praze. Od 1931 zde působil ja
ko soudce mládeže (nakonec jako generální 
předseda krajského soudu) a publikoval časo
pisecky i knižně práce týkající se problemati
ky mladistvých provinilců.

Hlavním D. beletristickým zájmem byl život 
přírody a v přírodě. Život přírody zachycoval 
zasvěceně v knihách určených mládeži; hrdi
nové ze světa zvířat jsou v nich obdarováni 
schopnostmi lidské psychiky. Poučení je pro
vázeno výchovou k příhodnému chování v pří
rodě; výchovný cíl sledují i dva románky zpo- 
dobující zdravý vliv, jaký má pro městské dítě 
pobyt na vsi. Život v přírodě (kterak vede člo
věka k pudovějším a vášnivějším životním for
mám) zobrazoval D. v humoreskách a romá
nech situovaných do Pošumaví a na Písecko. 
Řadou dalších próz (včetně utopického romá
nu Hvězda míru), evokujících tragické oběti 
germanizačního útlaku a ilustrujících důsledky 
expanzivní politiky německého militarismu,
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Dušan

zamýšlel autor podpořit novou českosloven
skou státnost. Jeho rozsáhlejší prózy, usilující 
o románovou stavbu, se často skládají z roviny 
konvenční fabulace a z roviny kronikářského 
záznamu.

PSEUDONYMY: O. Klen, S. Šumavský. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Čes. svět (od 1918); Květy; Nár. listy; 
Nár. politika; Švanda dudák; Zlatá Praha; Zvon (od 
1932). Mimoto příspěvky v četných právnických 
a lesnických časopisech. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Krev 
se nezapře (PP 1920); Ouhrabky (PP b. d., 1920); 
Krahulov (R 1921, přeprac. vyd. 1932 s tit. Hlubiny 
srdcí); Hvězda míru (R 1922); Ještě já se podívám... 
(R 1922, volné pokračování kn. Krahulov); Stopy 
a spády (PP 1923); Marné oběti (R 1927, volné po
kračování kn. Krahulov a Ještě já se podívám...); 
Prales (R 1927); Jitřní bouře (PP 1928); V paprscích 
pohádky (1929); Příhody zajíce Polňáka a jiné po
vídky o zvířatech (PP pro ml., 1930); Na pokraji lesa 
(P pro ml., 1930); Mezi kluky na vsi (R pro ml., 
1935); Zemřel apoštol (P 1936); Svůj k svému (P 
1937); Nechte maličkých... (P 1938); Zlatá děvenka 
(R pro ml., 1946). — Překlady: R. H. Bartsch: Malá 
Blanchefleure (1913); H. Sudermann: Indická lilie 
(1913) -I- Hvězdy, po nichž nikdo nezatouží... 
(1921, pseud. O. Klen). — Ostatní práce: Soudce mlá
deže rodičům a vychovatelům (1941, pod vl. jm.); 
Úvod do vědy o duši (1946, pod vl. jm.). ■

LITERATURA: x.: ref. Hvězda míru, Zvon 
1922/23; J. Novák: ref. Ještě já se podívám..., Lit. 
listy 1923; drb. (V. Brtník): ref. Příhody zajíce Polňá
ka..., Zvon 1930/31; M. Majerová: ref. Na pokraji 
lesa, Čin 1931 4- Letošní knihy pro děti 4, LidN 21. 
12. 1935.

jo

Vendelín Dušek

* 18. 1. 1784 Dolní Dobrouč u Ústí nad Orlicí
† 21. 6. 1849 Pecka

Prozaik, autor zábavných a výchovných povídek, 
drobné časopisecké prózy, povídek pro mládež 
a statí vychovatelských.

Vysvěcen na kněze 23. 8. 1812, působil jako 
kaplan v Nové Páce, jako farář a čestný děkan 
na Pecce. Tam byl i pohřben.

Od konce 20. let hojně přispíval do časopisů 

krátkými zábavnými a mravoučnými povídka
mi (často s látkami z rytířské minulosti nebo 
z Orientu), bajkami, anekdotami a historkami 
(„povídačky“), mimoto naučnými články z roz
manitých oborů, drobnými příspěvky o zají
mavostech a kuriozitách; zabýval se též zále
žitostmi školskými a didaktickými. Knižně 
publikoval výchovné beletristické prózy pro 
mládež.

PŘÍSPĚVKY in: Hyllos - Dobrozvěst (od 1819); 
Jindy a nyní (1829-31); Přítel mládeže (od 1835); 
Rozmanitosti (od 1818). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Roz
manitá poučení pro mládež (PP 1821); Poučující po
vídky (PP pro ml., 1829); Naučné povídky (PP pro 
ml., 1829); Citové radosti u příchodu do Pecky Jeho 
biskupské excelencí... p. Karla Bor. Hanla... (B 
1841). — Ostatní práce: Starobylé památky kláštera 
pavlánského v Nové Páce (1819). — Překlady :B. H. 
Overberg: Navedení k náležitému školnímu vyučo
vání ... (3 sv., 1825—26); B. Oppelt: Kniha modliteb
ní pro katolické paní a panny (1845).

mo

František Dvorský

* 3. 10. 1839 Sobotka
† 28. 10. 1907 Praha

Historik, vydavatel archívních pramenů a autor his
torických próz a dramatu.

Studoval gymnázium v Mladé Boleslavi 
(1852—53) a v Jičíně. V 5. tř. studií zanechal 
a vzdělával se soukromě. S historickou vědou 
navázal spojení jako opisovač starých listin 
pro K. J. Erbena a v této funkci byl také 1863 
přijat do nově zřízeného Zemského archívu 
Království českého, kde se 1865 stal zatímním 
adjunktem (po odchodu J. Emlera) a 1866 prv
ním adjunktem. 1876 se oženil. Ve své funkci 
prostudoval některé významné venkovské ar
chívy: 1863 pracoval jako kopista ve švarcen- 
berském archívu v Třeboni, od června 1866 do 
října 1867 vedl výzkum v Černínském archívu 
v Jindřichově Hradci, kde nalezl zlomek sta
rých desk zemských půhonných, které také s J. 
Emlerem vydal. Studoval i městské archívy
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Dvorský

v Berouně, Rokycanech aj. 1892—1903 řídil 
Zemský archív sám (1900 obdržel titul ředite
le). Ze svých výzkumů publikoval několik pů
vodních prací, většinou biografických, a vydá
val četné soubory archívních materiálů z 16. 
a hlavně 17. stol, s vlastními komentáři. Tato 
činnost byla často předmětem kritiky, vytýka
jící D. neúplnost i nespolehlivost přetisků 
a nedostatek kritického aparátu. — D. byl čin
ný i v českém veřejném životě. 1878—82 byl 
předsedou literárního odboru Umělecké bese
dy, když už předtím byl několik let členem vý
boru (od 1870). V UB přednesl řadu přednášek 
na literární a historická témata, podobně jako 
ve spolku Osvěta, jehož byl místopředsedou. 
Byl také 1874 členem výboru brzy zaniklé Jed
noty spisovatelů, Komitétu pro zřízení Národ
ní jednoty pošumavské i výboru Národní jed
noty severočeské; nestranil se ani politiky (v 
70. a 80. letech v řadách staročeské strany). Byl 
pohřben na pražském vyšehradském hřbitově.

Archívní prameny posloužily D. také jako 
východisko beletrie, k níž vesměs čerpal látku 
z 1. pol. 17. stol. Tři svazky Našich starých 
obrázků jsou nasyceny kulturněhistorickými 
detaily i přímými citacemi dobových doku
mentů (písně, dopisy, kázání, svatební vinše 
nebo jiné drobnější doklady); jejich jazyku se 
blíží i vlastní autorův projev, silně archaizova
ný a dobově dosti přesný. D. povídky se vy
značují malou dějovostí, nedostatkem umělec
ké stylizace a kompoziční zručnosti i závislostí 
na historických pramenech. Omezená dějo- 
vost se však stává i určitou předností, chrání 
spolu s plastickým vykreslením jednotlivých 
charakterů a prostředí D. drobnější povídky 
před přebujelou romantičností. V novele Z 
kláštera se autor poprvé pokusil dospět k šir
šímu obrazu pobělohorské doby (milostné pří
běhy jsou zde rámovány politickou a nábo
ženskou perzekucí, jezuitskou rozpínavostí 
a zištností, selskými nepokoji a nakonec i vpá
dem Sasů do Prahy 1631); v rozměrnějším žá
nru je již mnohem patrnější nedostatečné 
umělecké zvládnutí dílčích motivů i jednotli
vých lidských charakterů. Platí to tím více 
o dramatu Harantova žena, jež D. napsal spo
lečně s E. Krásnohorskou a zadal do soutěže 
o původní hru k otevření Národního divadla; 
v této tematické paralele novely Z kláštera je 
přebujelý děj vystavěn na náhodách a na ne
pochopitelných zvratech v mentalitě hlavní 
hrdinky. V posledních D. povídkách se výraz

něji uplatňují i nacionální a morální aspekty, 
jež autor vnáší do pohnuté minulosti a jež ve
dou k odsouzení protireformace i k ostré kriti
ce panského i měšťanského stavu v tehdejších 
Čechách. I když D. nevytvořil osobitý typ his
torické povídky, v menších pracích závislých 
na nalezených dokladech překonal panující 
romantickou stylizaci děje i postav a stal se 
předchůdcem raných próz Z. Wintra.

PŘÍSPĚVKY in: ČČM (od 1864); Časopis Vlasten. 
spolku muzejního v Olomouci (od 1889); Čes. archív 
(od 1887); Hist. archív ČAVU (od 1894); Hist. sbor
ník (od 1883); Hlas národa; Koleda (od 1879); Květy 
(od 1865); Lumír (od 1886); Lit. listy (příloha NL od 
1865); Národ; Nár. listy (od 1878); Osvěta (od 1871); 
Paedagogium (od 1873); Památky archeologické 
a místopisné (od 1867); Pokrok; Politik; alm. Sou
zvuk (1874); Světozor (od 1881, většina povídek); 
Učitelské noviny (od 1889). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře .Naše staré obrázky 1 (PP 1879); 
Naše staré obrázky 2 (P 1880, Z kláštera); Haranto
va žena (D 1881, s E. Krásnohorskou); Řeč předne
sená při oslavě J. K. Tyla... (1882); — posmrtně: 
Naše staré obrázky 3 (PP 1908). — Ostatní práce: O 
úpadku národa českého (studie, 1872); Perchta 
z Rožmberka, zvaná bílá paní (studie, 1874); Neues 
uber J. Kepler (studie, 1880); O počtu domů v Praze 
a v královských městech v Čechách v 16.—19. stol. 
(1882); Albrecht z Valdštejna až na konec r. 1621 
(studie, b. d., 1892); Die Landtrage und Verhandlun- 
gen des- Jahres 1593—94 und der Prozefí gegen 
Georg und Ladislav Lobkovic (studie, 1894); Obrana 
Sněmů českých proti posudku M. Dvořáka jun. (po
lemika, 1896); Počátky kalicha a artikule pražské již 
léta 1417 (1907); O starožitném panském rodě Bene- 
šoviců (studie, 1907). ■ REDIGOVAL časopis: Čes
ký archív (1892—1903); sborník: Národ sobě (1880). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Historické doklady 
k záměrům Albrechta z Valdštejna a jeho spojenců 
(1867); Reliquiae tabularum terrae citationum vetu- 
stissimae. Nejstarší zbytky desk zemských půhon- 
ných (1868, s J. Emlerem); Staré písemné památky 
žen a dcer českých (1869); K dějinám vinařství čes
kého. Královské instrukce z r. 1590 (1877); Řád lé
kařský pro Království české z 1. 1753 (1880); Sněmy 
české od 1. 1526 až po naši dobu 1 — 10 (1877 —1900, 
něm. text. upr. J. Gindely, český F. D.; 8—10 zprac. 
D. samostatně); Paměti o školách českých. Listář 
školství českého v Čechách a na Moravě od r. 1598 
do 1616 (1882 a 1886); Zuzana Černínová z Haraso- 
va, dopisy české šlechtičny z pol. 17. stol. (1886); 
Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova. Listy 
Alžběty Homutovny z Cimburka a Elišky Myslíkovy 
z Chudenic (1890); Pisma i doněsenija Jezuitov 
o Rossiji konca 17. i načala 18. veka (1904); B. Bon- 
dy: K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slez
sku 906—1620 (2. sv., 1906, upr. a dopl. F. D.). ■
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LITERATURA: P. Sobotka: Výpravná próza, 
Osvěta 1879; ref. Naše staré obrázky 1—2, Světozor 
1880; -pa (F. Chalupa): Rozprava o F. D. Našich sta
rých obrázcích, Světozor 1880; ]. S. (J. V. Sládek): 
Fejeton, Lumír 1880 4- (šifra J. V. S.). ref. Harantova 
žena, Lumír 1881; H. (J. Herben): ref. Z kláštera, 
Ruch 1881 + (šifra Hn) ČČM 1881 + ref. Haranto
va žena, Ruch 1881; F. Schulz: Výpravná próza, 
Osvěta 1881; F. Zákrejs: Dvě dramatické studie, 
Osvěta 1881; F. Kvapil: Z české literatury, Květy 
1886; J. Neruda: F. D., Humorist, listy 1890 → Podo
bizny 4 (1957); J.: F. D., Světozor 1891; M. Dvořák 
jun.: Sněmy české od 1.T526 až po naši dobu, ČČH 
1896; ■ nekrology:/F. V. Vykoukal, Osvěta 1907; 
(an.:) Zlatá Prahazí907; Máj 1907; Zvon 1907; Zprá
vy Zemského archívu Království českého 1908; J. P. 
(Pekař), ČČH 1908 ■; B. Slavík: Sté výročí naroze
nin F. D., LidN 3. 10. 1939.

zp

Viktor Dvorský

* 22. 9. 1882 Praha
† 26. 11. 1960 Praha

Zeměpisec, autor cestopisných obrázků a románů.

Otec, úředník městské spořitelny, mu záhy ze
mřel. D. vystudoval v Praze gymnázium (v Žit
né ulici, mat. 1900) a právnickou fakultu (dok
torát 1905), potom studoval na filoz. fakultě 
přírodní vědy, hlavně zeměpis, geologii a me
teorologii (doktorát 1907). Krátce pak studo
val zeměpis na univerzitách v Německu 
a v Itálii. Stal se asistentem Zeměpisného ústa
vu pražské univerzity, 1910 se habilitoval na 
univerzitě pro obor geografie se zvláštním 
zřetelem k zeměpisu člověka a 1921 na techni
ce z hospodářského zeměpisu. 1918—19 se 
účastnil prací pro čs. delegaci na mírové kon
ferenci v Paříži, byl členem delimitační komise 
pro vymezení hranic ČSR ve Slezsku a Javori- 
ně. 1919 byl jmenován profesorem filoz. fakul
ty UK, 1921 profesorem na Vysoké škole ob
chodní, 1928 se stal ředitelem Svobodné školy 
politických nauk v Praze, 1929 profesorem 
přírodovědecké fakulty UK. Na služební cestě 
v Londýně 1929 onemocněl srdeční chorobou, 

od té doby žil v Praze na odpočinku. 1953 byl 
jmenován akademikem. V české zeměpisné 
vědě se stal zakladatelem hospodářského 
a politického zeměpisu.

Spolu se svým bratrancem a literárním spo
lupracovníkem J. Čermákem cestoval jako 
gymnazista po Čechách, od 1902 cestoval 
a provozoval horolezectví ve slovinských ^Al
pách, na Balkáně a později v Itálii. Jeho a Čer
mákovy cestopisné črty vnášejí do naší cesto
pisné literatury téma horolezectví. Romány 
a povídky, které neměly větší ohlas a byly při
jímány spíše jako kuriozita, jsou ve stylu nej
více ovlivněny expresionismem (nápovědi, 
útržkovitost, záměrná roztříštěnost), všechny 
jsou alespoň zčásti lokalizovány na Balkán 
a do krajin Středomoří. Hrdinové Pozůstalosti 
Jana Sohra a Mramorové panny jsou trpní in- 
dividualisté, cizorodí v svém společenském 
prostředí; jsou představováni také prostřed
nictvím svých fiktivních literárních prací. Ne
běžným motivem je intelektuální a zároveň ci
tový vztah k hmotě Země, který zaujímá muž
ský hrdina (geolog) v románě Mramorová 
panna. Dílo Sladký temný Východ bylo za
mýšleno jako cyklus povídek, asi s ústředním 
tématem složitého vztahu muže a ženy; vyšel 
úvod a povídka Matka (baladický příběh ze 
starého Srbska o prolínání krevní msty a lás
ky, plný drastických scén); další próza Dva
náct hvězd, oznámená na 1926, nevyšla.

PSEUDONYM: Postumus. ■ PŘÍSPĚVKY in: Al
manach ČAVU (od 1922); Alpský věstník (od 1903); 
ČČM (do 1916); Časopis čs. turistů (od 1922); Časo
pis Svobodné školy politických nauk (od 1929); Čes. 
čtenář (od 1918); Máj (od 1910); Národ (od 1917); 
Nár. listy (od 1917); Národopisný věstník českoslo- 
vanský (od 1915); Obzor národohospodářský (od 
1922); Sborník Čes. společnosti zeměvědné, Sb. Čes- 
kosl. spol. zeměpisné (od 1906); Slovanský přehled 
(od 1906); Učitelský kalendář (od 1917-18). Mimo
to příspěvky v Machátově Ilustrovaném zeměpisu 
všech dílů světa, ve sb. Slovanstvo. Obraz jeho mi
nulosti a přítomnosti (1912) a v zahraničních odb. 
časopisech a sbornících. ■ KNIŽNĚ. Beletrie.N Jul- 
ských Alpách (PP 1906); Hory (PP 1907, s J. Čermá
kem, V. Jandlem a V. Tillem); Pozůstalost Jana So
hra (R 1913); Albánské a černohorské obrázky (PP 
1914, s J. Čermákem); Sladký temný Východ (PP 
1925, pseud. Postumus); Mramorová panna (R 1929). 
— Ostatní práce (odb. spisy a vysokoškolské učebni
ce): Hospodářské využití vysokých hor (1907); Eko- 
nomicko-geografická studie z Černé Hory (1907);

• Černohorsko-turecká hranice ... (1909); Všeobecný
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zeměpis člověka (1911); Studie ku geografii slovan
ských sídel (1914); Přímořské země Říše rakousko- 
uherské (b. d., 1915); Území českého národa (1918); 
Národ a půda (1919); Němci v Československé re
publice (1920); Všeobecný zeměpis obchodní (3 sv., 
1924—27); Speciální zeměpis obchodní (2 sv., 
1923—24); Regionální zeměpis (5 sv., 1922-26); Zá
klady politické geografie a čs. stát (1923); Království 
SHS (1926, s H. Ripkou, D. Prohaskou a V. Jas- 
chem); Hospodářský přehled světa (1929) aj. Mimo
to spoluautorství turistických průvodců. ■ REDI
GOVAL časopis: Alpský věstník (roč. 12—16, 
1909—14, s B. Frantou); sborník: Ze slovanských 
hor (1907, s B. Frantou a V. Růžičkou). I

LITERATURA: ■ ref. Sladký temný Východ: P. 
Fraenkl, Rozpravy Aventina 1925/26; V. Zima, Zvon 
1926; J. Kapras: Kniha o duchu bolševismu, Čes. re
vue 1926 ■; ]. Thon: V. D. (o beletrii), Rozpravy 
Aventina 1928/29; V. Zima: ref. Mramorová panna, 
Zvon 1930; J. Stěhule: V. D. šedesátník, Sborník Čs. 
společnosti zeměpisné 1945; J. Korčák: K 70. akade
mika V. D., Sborník Čs. společnosti zeměpisné 1953 
+ 75 let akademika V. D., Lidé a země 1957; M. Bla
žek: K 75. akademika V. D., Zeměpis ve škole 1957; 
J. Kunský: Za Triglavem, in Čeští cestovatelé 2 
(1961); ■ nekrology: J. Kunský, Sborník Čs. společ
nosti zeměpisné 1961 4- Věstník ČSAV 1961; F. Ka- 
houn, Dějepis a zeměpis ve škole 1960/61; O. Pokor
ný, ČSPS 1961 ■.

mo

Jaroslav Dvořáček
* 2. 2. 1883 Polešovice u Uherského Hradiště 
† 1. 1. 1933 Brno

Překladatel z latiny a francouzštiny, aforista, autor 
sloupků a fejetonů, lingvista.

Vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti 
(mat. 1901) a češtinu s francouzštinou na filoz. 
fakultě v Praze (abs. 1905). Poté působil jako 
středoškolský profesor vesměs na reálkách: 
1907 -11 v Kutné Hoře,’ 1911 -13 v Nové Pá
ce, 1913—24 v Pardubicích, 1924—27 ve Skali 
ci (okr. Senica), od 1927 v Brně. Na brněnské 
univerzitě získal 1930 doktorát filozofie prací 
Galicismy v nové češtině spisovné. Zemřel po 
krátké chorobě, pohřben byl v Koryčanech 
u Kyjova.

V literárních pracích J. D. se spojoval od
borný zájem lingvistův se založením ironické
ho filozofujícího moralisty. Jako lingvista pro
bouzel v širších vzdělaneckých vrstvách zájem 
o teorii jazyka (hlavně o významosloví) svými 
popularizačními výklady; v převažujícím za
měření na význam a etymologii slov se neza
přely pracovní zájmy praktického překladate
le. Překlady projevoval se zase nejlépe D. mo
ralista, a to nejen volbou autorů, které nalézal 
převážně mezi římskými klasiky a nizozem
skými a francouzskými humanisty, nýbrž i sa
mostatným výběrem z jejich děl (většina D. 
překladů jsou výbory). Podněcován překláda
nými autory i dobovou oblibou aforistické lite
ratury, uplatnil svůj vtip, esprit a smysl pro 
slovní humor ve sbírce původních aforismů. 
Dvojdomá orientace na jazyk a kritiku veřej
ných poměrů projevila se u D. rovněž náměty 
jeho novinářských příspěvků, především 
sloupků a fejetonů.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 1913); Čes. revue 
(od 1915); Lid. noviny; Nár. listy (od 1917); Nár. po
litika; Naše řeč (od 1925; 1932 Nejčastější galicismy 
v novočeské skladbě); Naše věda; Zvon (od 1922). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o jazyce: Kytička kopřiv 
(aforismy, 1917); Ze života slov (populární výklady 
o významosloví, 1920). — Překlady :P R. de Lamen- 
nais: Slova věřícího (1912); Erasmus Rotterdamský: 
Chvála bláznovství (1912) 4- Důvěrné hovory 
(1913); M. de Montaigne: Eseje (1917); L. A. Seneca: 
Výbor z listů Luciliovi (1919) 4- O klidu duševním 
(1928); H. de Mirabeau: Vybrané řeči politické 
(1921); E. Faquet: Uvedení do světové literatury 
(1925); B. Pascal: Myšlenky (1932); A. Karr: Hrst 
pravdy (1932). I

LITERATURA: -c-: ref. Kytička kopřiv, Topičův 
sb. 1917; ■ ref. Ze života slov: O. Hujer, LF 1921; V. 
Ertl, Naše věda 1922 ■; F. Stiebitz: Nové překlady 
z antických literatur, Naše věda 1931; ■ nekrology: 
A. N. (Novák), LidN 3.1.1933; A. B. (Beer), Naše vě
da 1933 ■.

jo
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Karel Dvořáček

* 31. 10. 1911 Ivanovice na Hané
† 20. 8. 1945 Brno

Povídkář a romanopisec výrazně etického směřová
ní, zobrazující život lidu ve Slezsku a na Hané; autor 
vyprávění čerpaných z ústní lidové tradice, zabývají
cí se folklórem též teoreticky.

Pocházel z rolnické rodiny, studoval na učitel
ském ústavě v Kroměříži (1927—31). 1931—35 
učil v Karviné, po vojenské službě se vrátil do 
Slezska, 1937—38 učil v Porubě u Orlové, od 
1939 v rodišti. Pro ilegální protifašistickou čin
nost byl vězněn v listopadu a prosinci 1941 
a pak od května 1944 do konce války v Brně, 
Vratislavi a ve Cvikově v Sasku. Z vězení se 
vrátil s těžkou tuberkulózou, jíž záhy podlehl. 
Byl pohřben v Brně.

V D. díle převládá zájem o osudy prostých 
lidí, jak je autor poznal ve Slezsku a na Hané. 
Sociální cítění a schopnost ostře vidět realitu 
se u D. pojily s vypjatým mravním entuzias
mem náboženského charakteru. Již v baladic
kých prózách prvotiny (Olza) je realistický, 
místy až drsně naturalistický obraz bědného 
života Slezanů prostoupen důvěrou v mravní 
sílu člověka z lidu. Jestliže tato i následující 
povídková knížka (Cesta k tichému domu) 
oceňují trpělivost v snášení životních útrap, ji
né práce podtrhují činorodost a volní aktivis- 
mus: je to zejména román Pole kráčí do hor 
s optimistickou myšlenkou přemožení horské 
přírody usilovným zápasem lidského kolektivu 
a román z Hané Mrtvá řeka, v němž se ochra
na čistoty vod stává symbolem boje za očistu 
společenského života; základní ideou a realis
tickou kresbou prostředí se k nim druží román 
František chce být spravedlivý (svou genezí 
první autorovo románové dílo), vytěžený ze 
života havířské kolonie. Oproti těmto pracím 
v nejrozsáhlejší D. próze (dvojdílný román 
Advent Jakuba Kříže a Hle, čas příjemný) vy
ústila myšlenka o přemáhání zla dobrem ve 
stanovisko křesťanské pokory a tolstojovské 
pasivity. Epilogem D. tvorby se stal román Žzv 
buď, neumírej, napsaný ve vězení, jehož první 
díl přinesl přesně viděnou analýzu životních 
zápasů mladého muže a druhý zachytil osudy 
vězně v nacistické věznici. — Jako pohádkář 
vyšel D. z živého slezského folklóru, od lido
vého vypravěče, jak dosvědčuje fabulační a ja

zyková stránka jeho pohádek; D. v nich do
vedl uchovat místní kolorit i mravní normy li
du ve Slezsku. Nad folklórními tradicemi, zvy
ky a především vyprávěními se rovněž zamýš
lel v řadě statí a rozhlasových relací.

ŠIFRY: d., M. D. ■ PŘÍSPĚVKY in: Černá země; 
Duch času; Lidové noviny; Moravskoslezský deník; 
Náš kraj; Slezský sborník. I KNIŽNĚ. Beletrie: Ol
za (PP 1937); Boží země (pohádky, 1941); Cesta k ti
chému domu (PP 1941); Pole kráčí do hor (R 1941); 
Advent Jakuba Kříže (R 1944); Hle, čas příjemný (R 
1944, 2. část románu Advent Jakuba Kříže); — po
smrtně: Mrtvá řeka (R 1946); Živ buď, neumírej (R 
1947); O děvčátku, které přivedlo jaro (PP pro ml., 
1949); František chce být spravedlivý (R 1966, ed. J. 
Svoboda podle verze z r. 1942); Stará píseň (zkazky 
a lidová vyprávění pro ml., 1967, ed. A. Sivek). — 
Překlad: L Haarla: Hořící peřeje (1942). — Výbory: 
Pohádky čarovné země (1969, usp. L Petr); Cesta 
k tichému domu (PP 1971, usp. J. Suchý); Jak še 
Franta oženil (pohádky, 1976, usp. J. Novák). I

LITERATURA: sb. Cesta K. D. (1946); ■ ref. Ol
za: sl. (J. Strnadel): Tři ze země moravskoslezské, 
Čin 1937; b. (V. Běhounek), Dělnická osvěta 1937 
■ ref. Pole kráčí do hor: Inz. (L. N. Zvěřina), Čte
me 1941; J. Pilař, Venkov 16.11.1941; K Polák, KM 
1941 ■;■ ref. Cesta k tichému domu: p. (A. M. Píša), 
Nár. práce, 3. 12. 1941; J. Novotný, KM 1942; J. Ko
pecký, LidN 4. 1. 1942 ■;■ ref. Boží země: kp. (K. 
Polák), Nár. práce 15. 7. 1942; vpa (V. Pazourek), 
LidN 25. 1.1943 ■; J. Červinka: Nové jméno v české 
próze (o kn. Olza, Cesta k tichému domu, Pole kráčí 
do hor), Řád 1942; ■ ref. Advent Jakuba Kříže, Hle, 
čas příjemný: J. Černý, LidN 17. 7. 1944; K. Polák, 
KM 1945 ■;■ nekrology: O. M. (Mikulášek), Rov
nost 22. 8. 1945; -b (B. Březovský), NO 22. 8. 1945; 
vbk (V. Běhounek), Práce 23.8.1945; J. Pilař, Zeměd. 
hoviny 23. 8. 1945; M. S. (Sedloň), RP 24. 8. 1945; K 
P. (Polák), PL 26. 8. 1945; J. Červinka, Vyšehrad 
1945/46 ■;■ ref. Mrtvá řeka: G. (F. Götz), NO 2. 10. 
1946; Dš. (D. Šajtar), Mladá fronta 10. 10. 1946 ■; J. 
Červinka in K. D.: Ziv buď, neumírej (1947) 4- D. ro
mán z cvikovské věznice, Almanach Kmene 1948; ■ 
ref. Živ buď, neumírej: V. Běhounek, Kult, politika 
1947/48, č. 40; R. Č. (Černý), Akord 1947/48, s. 204; 
M. Sedloň, Lid. kultura 1947, č. 48; L. Holý, Svob. 
slovo 2. 12.1947 ■; Rkp (R. Kapounová): ref. O děv
čátku, které přivedlo jaro, Rovnost 25. 12. 1948; D. 
Š. (Šajtar): Pozůstalost K. D., SISb 1949, příl. Slezská 
tvorba 1; O. Rafaj in Literatura a současnost (1963); 
J. Svoboda: K osudu díla K. D., Červený květ 1965 
+ in K D.: František chce být spravedlivý (1966); ■ 
ref. František chce být spravedlivý: V. Justl, Plamen 
1966, č. 11; Š. Vlašín, Impuls 1967; D. Šajtar, Červe
ný květ 1967, č. 3 ■; (cvk). (V. Cvek): 25 let mlčení 
(medailón k výročí úmrtí), Rovnost 15. 8. 1970; J. 
Svoboda in K. D.: Mrtvá řeka (1971) 4- in Tvorba
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a region (1974); O. Sirovátka: Pohádkářské dílo V. 
Martínka a K. D., Listy PPB 1974, ř. 4, č. 6.

et, šv

Arnošt Dvořák

* 1. 1. 1881 Hořovice
† 22. 10. 1933 Praha

Dramatik, divadelní kritik a publicista, teatrolog, 
spojující původní dramatickou tvorbu, v níž je těžis- 
ko jeho díla, s mnohostrannou divadelní činností 
a iniciativou. Tvůrce historických her, které tvoří dů
ležitý článek ve vývoji českého historického drama
tu.

Podepisoval se též Arno Dvořák. Narodil se 
v rodině učitele, dětství prožil v Hořovicích, 
gymnázium začal studovat v Příbrami (1891 — 
96) a dokončil v Písku (mat. 1899). Studium na 
lékařské fakultě pražské univerzity ukončil 
1905 a sloužil pak jako vojenský lékař. Váleč
ná léta prožil na různých bojištích a tato ži
votní zkušenost značně ovlivnila jeho další 
umělecký vývoj. Z cest do zahraničí (Němec
ko, Belgie, Francie, Rusko) byl pro D. tvorbu 
nejvýznamnější několikerý pobyt na Krymu, 
kde býval obvykle hostem manželky předního 
českého politika K. Kramáře. Povolání vojen
ského lékaře vykonával až do své smrti. 1930 
zasáhla do jeho života rušivě tzv. odvodová 
aféra; byl v ní obviněn, že jako odvodní lékař 
bral úplatky od bohatých otců za to, že pomá
hal jejich synům od vojenské prezenční služ
by. Přestože důkazy o D. vině nebyly soudu 
předloženy, byl zatčen a proti němu rozpoutá
na tisková kampaň, vedená převážně pravico
vým a reakčním tiskem. Brzy po procesu byl 
D. povýšen na plukovníka, aby jeho nevina 
byla prokázána i vůči veřejnosti. Zemřel po 
dlouhotrvající nemoci v pražské divizní ne
mocnici, v Praze byl také pohřben.

Literárními prvotinami A. D. byly básně 
a prózy: časopisecky publikované tvořily pou
ze předstupeň D. tvorby dramatické, v níž se 
hlásil o slovo nový divadelní názor. D. byl pře
svědčen, že se dramatické dílo vytváří teprve 

na scéně a za spolupráce všech činitelů jevišt
ního účinu; odtud i jeho převážně kritický 
vztah k předchozí české dramatice, která po
dle něho nemohla vytvořit celá dramata, ne
boť rostla jednostranně z literatury; odtud 
i tvůrčí devíza, že skutečnou podstatou drama
tického tvaru je zápas sil a jeho výrazovým 
prostředkem hra chápaná jako mluvené slovo 
násobené gestem. Těžisko D. původní tvorby, 
provázené i příležitostnými projevy teoretic
kými, tkví v oblasti dramatu historického, kte
ré stojí na počátku (Kníže) i na konci (nedo
končený Kníže Václav) jeho tvůrčího vývoje, 
výrazně formovaného společenským ovzdu
ším doby. Jako autor historických dramat na
vazoval D. na dramatiku Jiráskovu, zároveň ji 
však překonával. Na rozdíl od Jiráskovy zá
vaznosti autentickému dokumentu i od jeho 
generálního záměru postihnout problematiku 
historické epochy prostřednictvím hlavního 
protagonisty tíhla D. dramatická metoda spíše 
k formě podobenství; zbavujíc historickou lát
ku popisnosti, předváděla dějiny ve výrazné 
a sugestivní zkratce jako komplex plastických 
a psychologicky propracovaných lidských 
osudů. Jestliže chtěl Jirásek obrazem národní 
minulosti posilovat a upevňovat národní sebe
vědomí, bylo D. ctižádostí promítnout do his
torické hry velkoryse nazíranou problematiku 
současné doby. Už Král Václav IV, D. nejzda
řilejší drama, signalizoval myšlenkovou i tva
rovou tendenci pozdějšího tzv. zástupového 
dramatu bez jediného tradičního ústředního 
hrdiny. Tato vývojově progresivní tendence 
byla dovršena v poválečných Husitech. Kome
die Matěj Poctivý, reflektující poměry v nové 
republice, pak ukazovala, že autorovi nebyl ci
zí ani útvar grotesky, z níž bezprostředně po
válečná léta činila žánr zvlášť favorizovaný 
a frekventovaný. Méně zdařilý byl D. ojedině
lý pokus o reinterpretaci antického mýtu v No
vé Oresteji: jeho smyslem a cílem bylo přiblížit 
komplikovanějšímu lidskému i mravnímu citu 
moderní doby mytickou osudovost a nadlid
skou jednoznačnost této antické tragédie. D. 
se snažil zlidštit osud Orestův a psychologičtě- 
ji motivovat tragiku jeho i sestry Elektry. 
Kdežto u Aischyla byl Orestes vysvobozen ze 
zajetí litic výrokem božského i národního sou
du, u D. se marně dovolává soudu celého lid
stva o tom, zda je vinen či nevinen. D. patřil 
k onomu typu dramatických autorů, kteří se 
vraceli ke svým hrám i po premiéře a hledali
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nevyužité možnosti látky i tématu v nových 
variantách a přepracovaných verzích. Tak Hu
sité byli upraveni pro divadlo v přírodě, pře
pracováním Matěje Poctivého vzniklo Matějo
vo vidění, Kalich je v podstatě novou verzí 
Krále Václava IV., rozšířenou motivicky o Hu
sity, a z původních jednoaktovek Mrtvá a Ba
lada o ženě vražednici vznikl na sklonku auto
rova života dramatický triptych Marja vražed
nice, který však už neprošel jevištní prověr
kou; krátce po autorově smrti byl vysílán roz
hlasem a časopisecky uveřejněn úryvek z jeho 
nedokončené hry Kníže Václav. Nerealizován 
zůstal i autorův záměr vytvořit volný drama
tický cyklus z české historie, k němuž předvá
lečný Král Václav IV. měl být prologem, Husi
té první částí a Bílá hora částí třetí; část dru
hou mělo tvořit drama Pád českých měst, epi
logem mělo být drama Vzkříšení, inspirované 
událostmi z let 1914—18. Přes nezdary z po
sledního tvůrčího období (Lvice, Pidras ohně- 
strůjce) byl D. jednou z mála osobností české 
meziválečné dramatiky, vyznačující se elemen
tárním dramatickým cítěním i schopností dra
matické zkratky. Jeho nejlepší hry vyrůstaly 
z životně konkrétního pohledu; zevšeobecnění 
nestávalo na jejich počátku, ale na konci jako 
výsledek tvůrčí dialektiky prvotního plánu 
a vlastní realizace.

PŘÍSPĚVKY m.Čes. slovo (od 1924); Čin (od 1929; 
t. r. Ke druhé premiéře Nové Oresteje); Divadlo 
(1923 úryvek z Matějova vidění); Jeviště (od 1921); 
Květy (od 1899); Lid. noviny (od 1910; 22. 9. 1921 
Socialistická scéna, 28. 10. 1933 úryvek ze hry Kníže 
Václav); Listy pro umění a kritiku (od 1933; t. r. úry
vek ze hry Kníže Václav); Lumír (od 1901; 1908 Bá
sně); Moderní revue (od 1899); Nár. a Stavovské di
vadlo (od 1923; t. r. Dopis autorů Matějova vidění, 
s L. Klímou); Nár. listy (od 1907); Niva (od 1901); 
Nová scéna (od 1929; 1929—30 K technice drama
tu); Novina (od 1910); Nový kult (od 1899); Právo li
du (od 1924); Přehled (od 1901; 1911 Odpověď F. X. 
Šaldovi — ve sporech o Václava IV.); Rudé právo 
(od 1920; 1920-21 div. ref.); Scéna (od 1913; t. j. 
Náš divadelní člověk); Venkov (od 1908). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Kníže (D 1908, 
i prem.); Král Václav IV. (D 1910, prem. 1911); Husi
té (D 1919, i prem.; 1922 verze pro divadlo v příro
dě); Mrtvá (D 1920, prem. 1919); Matěj Poctivý (D 
1922, i prem., sL Klímou; 1923 prem. nové verze 
s tit. Matějovo vidění); Balada o ženě vražednici (D 
1922, i prem.); Nová Oresteia (D 1923, i prem.); Bílá 
hora (D 1924, i prem.); Lvice (D 1927, prem. 1926); 
Pidras ohněstrůjce (D 1931, i prem.). — Překlady: S.

Przybyszewski: Pro štěstí (1902); A. P. Čechov: Na 
velké cestě (1920); F. Werfel: Kozlí zpěv (1923). ■ 
SCÉNICKY. Hra: Kalich (nová verze hry Král Vác
lav IV., 1928). ■ REDIGOVAL časopisy: Scéna 
(1913-14, s F. Zavřelem); Nová scéna (1929-30). K

BIBLIOGRAFIE: D. Jakubovská: Bibliografie di
vadelníka, in E. Krejčí: A. D. (1970). ■ LITERATU
RA: E. Krejčí: A. D. (1970). ■ ■ ref. Král Václav IV.: 
F. X. Salda: Dvě nová dramata, Novina 1909/10 + 
Moje odpověď p. A. D. + Pan A. D. a věcná diskuse, 
Novina 1910/11, vše → KP 8 (1956); J. Hilbert, Ven
kov 4. 2. 1911; V. Tille, NL 8. 2. 1911; O. Fischer, NL 
16. 12. 1918 + Kníže Václav IV., in K dramatu 
(1919) ■; J. Vodák: Dramatické možnosti a nemož
nosti, Čes. stráž 1919 → Kapitoly o dramatu (1941); 
K. Pražáková: Epilog v moderním dramatu, Ces. je
viště 1920; M. Majerová: Jana Adamitka v Husitech, 
PL 10. 2. 1920; ■ ref. Matěj Poctivý: E. Konrád: 
O původních novinkách, Čes. revue 1922; J. Vodák: 
Původní tvorba v našich divadlech, Jeviště 1922; J. 
Pasovský: Ústupky době a davu, Jeviště 1922; Z. Ne
jedlý, Var 1922 → Z české kultury (1951); S. Lom, 
Čes. slovo 24. 2. 1922; M. M. (Majerová), RP 24. 2. 
1922; ev (E. Vachek): Lid a pan kritik, PL 1. 3. 1922; 
J. Hilbert: Na obranu nevinné cti, PL 2. 3. 1922 
ref. Matějovo vidění: M. Rutte, NL 27. 11. 1923; K. 
Engelmtiller, Nár. politika 27.11.1923; M. M. (Maje
rová), RP 27. 11. 1923; S. Lom, Čes. slovo 27. 11. 
1923; -jef- (J. Fučík), Socialista 29. 11. 1923 → Diva
delní kritiky (1956) ref. Nová Oresteia: M. Rut
te, NL 15. 4. 1923; M. M. (Majerová), RP 15. 4. 1923; 
J. F. (Fučík), Socialista 24. 4. 1923 → Divadelní kriti
ky (1956) ■;■ ref. Bílá hora: O. Fischer: K repertoá
ru, Nár. a Stav, divadlo 1924; J. Kodíček, Tribuna 30.
10. 1924; J. Vodák, Čes. slovo 30. 10. 1924; J. Hilbert, 
Venkov 30. 10. 1924; J. F. (Fučík), Socialista 6. 11. 
1925 ■; J. Fučík: A. D., Pramen 1924 → Divadelní 
kritiky (1956); ■ ref. Lvice: J. Vodák, Čes. slovo 18.
11. 1926; M. Rutte, NL 18. 11. 1926 ■;■ ref. Kalich: 
O. Štorch-Marien, Rozpravy Aventina 1928/29; M. 
M. (Majerová), LitN 1928, č. 20; J. Vodák, Čes. slovo 
27. 10. 1928; O. Fischer, PL 27. 10. 1928 ■;■ ref. No
vá Oresteia: AMP (A. M. Píša), PL 19. 12. 1929; jv (J. 
Vodák), Čes. slovo 20. 12. 1929; -jef- (J. Fučík), RP 
20. 12. 1929 ■; E. Urx: Aféra pana podpl. dr. A. D., 
Tvorba 1930; L. Novomeský: Dvořáci potřebují' 
Švejka, Tvorba 1930; V. Dyk: Případ dr. D., NL 10. 8. 
1930; F. Peroutka: Vaše vina, LidN 10. 8. 1930; F. X. 
Šalda: Aféra dra D. a tzv. veřejná morálka, ŠZáp 
1929/30 4- Demokracie a úcta k osobě občanově, 
ŠZáp 1930/31; ■ ref. Pidras ohněstrůjce: O. Š. M. (O. 
Štorch-Marien), Rozpravy Aventina 1930/31; J. Vo
dák, Čes. slovo 15. 5. 1931; A. M. Píša, PL 17. 5. 1931; 
kd. (E. Konrád), NO 17. 5. 1931 ■; P. Buzková: Dra
ma A. D., in České drama (1932); F. X. Šalda: A. D. 
a jeho svět básnický, ŠZáp 1933/34; V. Můller: A. D., 
Nár. divadlo 1933/34; ■ nekrology: K. Engelmúller, 
Nová politika 24. 10. 1933; J. Hilbert, Venkov 24. 10.
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1933; J. Vodák, České slovo 24. 10. 1933; A. M. Pisa, 
PL 24. 10. 1933 → Stopami dramatu a divadla 
(1967); H. Jelínek, Lumír 1933/34 ■; J. Paulík: A. D.: 
Král Václav IV., Rozpravy Aventina 1933/34; F. 
Götz: Dvořákův Král Václav IV., Nár. divadlo 1937/ 
38; -jef- (J. Fučík): Staré drama nově slyšené (ref. 
Král Václav IV.), RP 22. 5. 1938 → Divadelní kritiky 
(1956); M. Hlávka: A. D., sb. České umění dramatic
ké 1 (1941); S. Lom: A. D., in Svět na divadle a ko
lem něho (1942); K. Pražáková: Nová Oresteia, in 
Od včerejška k zítřku (Turnov 1940); J. Pokorný in 
A. D.: Král Václav IV. (1957); jtg (J. Tráger): Člověk 
na křižovatce dějin (ref. Král Václav IV.), Svob. slo
vo 16. 2.1958; F. Černý: Král Václav IV., Div. noviny 
1958, č. 9; J. Pokorný: Král Václav IV., RP 19. 2. 
1958; M. Lukeš: A. D., Kult polit, kalendář 1961 
(1960).

vk

Emil Dvořák

* 17. 10. 1896 Vlkošu Kyjova
† 28. 9. 1970 Praha

Autor próz a literárních studií věnovaných zvláště 
Slezsku, básník a publicista.

Syn železničního úředníka. Po gymnazijních 
studiích v Kyjově 1907 —15 byl odveden k bo
senskému pluku. 1918—19 studoval v Praze 
práva, která dokončil 1919—20 v Brně (s vý
hodou započtení 4 válečných semestrů). 
1923—24 absolvoval železniční odbornou 
školu v Olomouci a působil jako železniční 
úředník nejprve v Opavě (1924—35), pak 
(1936—37) v Olomouci, odkud odešel na mi
nisterstvo železnic (později dopravy) do Pra
hy; penzionován byl 1958. Do literatury ho 
uvedl V. Martínek. Byl členem Moravského 
kola spisovatelů a slezské literární skupiny 
Iskra.

Svou literární tvorbu zahájil D. sbírkami 
spirituální poezie umírněného březinovského 
ražení a povídkami. Váha jeho díla spočívá 
v pozdějších rozsáhlejších prózách z českého 
Slezska. Politický román Zvlněný kraj, jehož 
dějištěm je Opava, již v polovině 30. let varov
ně ukazoval podvratnou činnost „haken- 

krajclerů“, kteří na svou stranu získávají pří
slušníky „slovanského kmene Moravců“. Ná
rodnostní boj vlastenců především z řad inteli
gence spojil autor s intimními osudy svých hr
dinů. Příběh podivínského sedláka Lán koso
dřeviny se pokouší proniknout do psychiky 
rolníků ze ztracené slezské vesničky a odhalit, 
jak je jejich tvrdošíjná povaha formována 
chudým krajem.

PSEUDONYM, ŠIFRA: E. Mák; -ák. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Černá země; Iskra (od 1932); Moderní revue 
(od 1921); Mor.slez. deník; Niva (od 1922); Právo li
du (od 1924); krajinské časopisy v Olomouci, Opavě 
a Kyjově. ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Aleje života (BB 1921); Pohádka (P 1925); Zpívala 
noc (B 1925); Mrskut a píšťalky (PP 1929); Lepty 
srdcem (BB 1931); Zoe a Jiří (R 1932); Mladá litera
tura opavského Slezska (studie, 1933); Kaleidoskop 
(PP 1934); První vystoupení (P 1934); Slezští Krako
nošové (studie, 1934); Oheň (PP 1935); Zvlněný kraj 
(R 1936); Lán kosodřeviny (R 1940); Po mostě z du
hy a hvězd (BB 1947); Pohádky (1948). ■

LITERATURA: Jar. Kr. (J. Krecar): Nové publi
kace (ref. Aleje života), Mod. revue 1921/22, sv. 37; 
B. Jedlička: ref. Mrskut a píšťalky, LidN 14. 12. 1929; 
-pa- (F. S. Procházka): ref. Lepty srdcem, Zvon 
1930/31; B. Slavík: ref. Zvlněný kraj, LidN 23. 3. 
1936; K. Sezima: Z nové tvorby románové (ref. Zvl
něný kraj), Lumír 1936/37.

pb

Josef Dvořák

* 13. 10. 1901 Tábor
† 4. 4. 1958 Praha

Beletrista pro mládež, autor cestopisů po severských 
zemích, propagátor česko-slovenských kulturních 
styků a publicista, básník.

Vystudoval reálku v Čes. Budějovicích (mat. 
1919). Zpočátku učil ve Strážku u Bystřice nad 
Pernštejnem a v Hamru u Veselí nad Lužnicí, 
pak pracoval v Bratislavě: zprvu na zemském 
úřadě pro péči o válečné poškozence, pak 
v různých funkcích na referátu ministerstva 
školství a národní osvěty. Spřátelil se s P. Ji
lemnickým, J. Sekerou, V. Clementisem aj.
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Cestoval po Skandinávii. V lednu 1939 přesíd
lil do Prahy, kde se stal úředníkem minister
stva školství, po osvobození působil do konce 
1946 jako tiskový referent v předsednictvu 
vlády, poté jako žurnalista v Národním osvo
bození a nakonec v Novinářském studijním 
ústavu.

D. začínal jako básník, významnější je však 
ve své pozdější literární a cestopisné publici
stice a v knihách pro mládež. Jeho tvorbu pro 
dospělé určovaly tematicky hlavně jeho osob
ní styky a zájmy: přispěl k biografii J. Mahena, 
R. Těsnohlídka, P. Jilemnického a řady sloven
ských autorů a zároveň osvětlil některé pro
blémy jejich díla, propagoval lepší vzájemnou 
znalost Slováků a Čechů, informoval o životě 
ve skandinávských zemích. Doménou jeho 
tvorby pro mládež se staly rozměrné pohádky 
o vodnících, jichž napsal celkem devět a vydá
val v různých seskupeních (pohromadě v kn. 
Od moří i řek). Své hastrmany líčil jako bytos
ti spjaté s osudem lidí a jejich skutky včleňo
val do širšího historického rámce, takže vzni
kal útvar na pomezí pohádky a historické po
vídky. Ve své nejzávažnější knížce pro mlá
dež, Hoši z ratejny, zpodobil D. život dětí v ji
hočeském venkovském městečku před první 
světovou válkou v širokém společenském 
rámci.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jovan; J. D., -jdv-. I PŘÍ
SPĚVKY zn.Čin (od 1931); Čteme; Dav; Index (od 
1932); Kolo; Krit. měsíčník; Lid. noviny (od 1940); 
Lit. noviny (od 1928); Lit. rozhledy; Magazín DP; 
Nár. osvobození (od 1926); Nár. práce; Nový život; 
Panoráma (od 1933); Právo lidu (od 1934); Robot- 
nícke noviny; Rozhledy (od 1935); Sever a východ 
(1927); Slovenské hlasy; Slovenský deník; Stan; 
Středisko (1934); Tvar; Tvorba; U (od 1936); Var; 
Zvon; Žijeme (od 1931). I KNIŽNĚ. Beletrie a prá
ce o literatuře: Za domovem (BB 1927); K severu 
(cestopis, 1930, slovenský); Balada o ohnivé smrti (B 
1932); Severská balada. Putování za Kajou (P 1932, 
pak v kn. Čtení o Mahenovi a Těsnohlídkovi); Cesta 
k lidem (BB 1934); Dva mezi námi (komentované 
biogr. o R. Těsnohlídkovi a J. Kopecké, 1940); Čtení 
o Mahenovi a Těsnohlídkovi (1941, s mnoha cizími 
příspěvky); Bloudění severem (cestopis pro ml., 
1941); Pět hastrmanů (PP pro ml., 1942, pak v kn. Od 
moří i řek); Od moří i řek (PP pro ml., 1943); Hastr- 
manice (P 1943); Strejdova povídačka (P pro ml., 
1946); Hastrman Ivan (P pro ml., 1947, pův. v kn. Od 
moří i řek); Hoši z ratejny (P pro ml., 1955); Hastr- 
mani (PP pro ml., 1958, pův. v kn. Pět hastrmanů 
a Od moří i řek). — Ostatní práce: Slovenská politi

ka včera a dnes (1947, připojeny texty politických 
deklarací a dohod). ■ REDIGOVAL publikaci: Ro
čenka Robotníckych novin (1937). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Výkřiky (výbor ze současné slovenské 
poezie sociální, 1932, s F. M. Komzalou); Tvář mla
dého Slovenska (antologie mladých slovenských bá
sníků, 1933); Přátelské listy Petra Jilemnického. Ko
respondence z let 1929—1947 (1954). ■

LITERATURA: D. Okáli: ref. Za domovem, NO 
5. 1. 1928; ■ ref. K severu: A. G. (Grund), Rozpravy 
Aventina 1929/30; js, Stan 1930 ■;■ ref. Dva mezi 
námi: vbk (V. Běhounek), Nár. práce 19. 2. 1941; B. 
Slavík, LidN 10. 3. 1941; J. V. Sedlák, Venkov 14. 3. 
1941; K. P. (Polák), KM 1941 ■;■ ref. Čtení o Mahe
novi a Těsnohlídkovi: p. (A. M. Píša), Nár. práce 26. 
11.1941; J. Novotný, KM 1941 ■;■ ref. Pět hastrma
nů: Kp. (K. Polák), Nár. práce 2. 2. 1943; vpa (V. Pa
zourek), LidN 13. 4. 1943 ■;■ ref. Od moří i řek: bg 
(B. Golombek), LidN 24. 1. 1944; Kp. (K. Polák), 
Nár. práce 12. 2. 1944 ■; kp (K. Polák): ref. Strejdo
va povídačka, PL 16. 2. 1947; Kap (R. Kapounová): 
ref. Hastrman Ivan, Rovnost 21. 12. 1947; ■ ref. Ha- 
strmani: N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský), Komen
ský 1958; Z. Kožmín, Zlatý máj 1958 ■.

ah

Karel Dvořák 

* 26. 3. 1911 Rynholecu Slaného

Dramatik (autor divadelních, loutkových a rozhlaso
vých her i pásem), publicista, fejetonista a prozaik, 
též básník.

Vystudoval reálku v Pardubicích (mat. 1929) 
a fakultu zemědělského inženýrství na techni
ce v Praze (1939). Za nacistické okupace pra
coval jako poštovní úředník v Pardubicích, 
kde se také účastnil divadelního života; od 
května 1945 se věnoval žurnalistice a po něko
lik let znovu i divadlu, také jako režisér. Půso
bil nejprve v pardubické filiální redakci Práce 
a zároveň byl intendantem pardubického Vý
chodočeského divadla, od 1948 v kulturní ru
brice Práce v Praze; 1948—49 byl také drama
turgem Severočeského divadla v Liberci a je
ho agitačního souboru Modrá halena. 
1954 — 67 byl redaktorem Literárních novin, 
pak do 1970 Zemědělských novin. Od 1971 ži-
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je na odpočinku v Praze a zaměřuje svou lite
rární činnost na teoretické a kritické příspěvky 
o fotografii.

Po počátečních pokusech v próze, jejichž 
kritickorealistické zaměření dokládá časopi
secký otisk románového torza Olbrámové, se 
D. obrátil k dramatické tvorbě věnované dě
tem (pohádkové loutkové hry) a počínaje pro- 
tektorátními léty též dospělým. Knižně debu
toval svou jedinou básnickou sbírkou, která se 
tematicky i slohově včlenila do dobové vlny 
kultivované, vyhrahěně vlastenecké lyriky do
mova. Dramatické zkušenosti z komedií (Ano
nym, lyrická féerie Růže a déšť), adaptací 
(Klicpera, Goldoni), vesnické hry (Přehrada) a 
milostné historky situované do minulosti (Dor- 
nička masopustnice) zúročil ve svých poúno
rových veselohrách o mladých lidech ze sta
veb, továrem a vesnic (Boženka přijede, Svat
ba s delegátkou); v nich a ještě více v drama
tickém pokusu zachytit třídní var na venkově 
(Na široké frontě) byl sice obraz života zjed
nodušen ve smyslu soudobých myšlenkových 
a estetických konvencí, zaujala tu však autoro
va schopnost realistického ztvárnění lidových 
postav. Nejvlastnější tvůrčí pole našel pak D. 
ve fejetonu, kde své bystré postřehy o životě 
obyčejných lidí a o jeho paradoxech i promě
nách tlumočil živým slohem, těžícím z před
chozí dramatické praxe (dialog, dramatický 
spád, situační komika, překvapivé zvraty 
a pointy). Fejetonní základ má i D. vzpomín
kově laděná próza, ať ze života venkovanů 
(Svatbické povídačky), ať z minulosti a přítom
nosti Pardubic, města autorova mládí (Město 
v městě zrozené); v knize o Pardubicích využil 
D. k evokaci meziválečných let značnou mě
rou i rozmanitého dokumentárního materiálu 
(textů z novin, inzerátů, reklamních sloganů, 
obchodní korespondence, obrázků). Čapkový
mi cestopisnými fejetony byl D. ovlivněn ve 
své cestopisné reportáži, kterou si také vlastní
mi kresbami ilustroval. Po knize Město v měs
tě zrozené se D. uplatnil jednak v oboru roz
hlasové hry (Žebřík, 1965; Veřejná záležitost, 
1967), jednak v odborné literatuře o fotografii.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jana Dvořáková, kadek, 
Kadet; dv., (dv), dvk. ■ PŘÍSPĚVKY in: Beseda naší 
vesnice (1970 pod pseud. Jana Dvořáková úprava 
Flosova Souborného Šibraváčka s tit. Šibraváček. 
Některé kapitoly z jeho života a díla); Co vás zají
má; Červený květ; Českosl. fotografie; Čteme; Diko

braz; For You from Czechoslovakia; Fotografie; 
Květy; Lid. deník (1932 fragment románu Olbrámo
vé); Lid. noviny; Lit. noviny; Loutkář; Lumír; Maga
zín Lit. novin (1961 Malý cestopis, s autorovými 
kresbami); Nár. práce (za války div. ref. z Pardubic); 
Práce; Revue fotografie; Rudé právo; Studentský 
časopis; Svět sovětů; sb. Trn 66 (1966); sb. Trn 67 
(1967); Večerní Praha; Vlasta; Zeměd. noviny 
(1964—68 pravidelné sobotní fejetony). I KNIŽNÉ. 
Beletrie; V kameni vepsáno (BB 1941); Boženka při
jede (D 1949, i prem.); Svatba s delegátkou (D 1952, 
prem. 1951); Svatbické povídačky (PP 1961); Město 
v městě zrozené (P 1962). — Ostatní práce: Pražské 
jaro (text k obrazové publikaci M. Peterky, 1964); 
Pardubice (text k obrazové publikaci S. Pravce, 
1966). ■ SCÉNICKY Hry: Měsíční světlo (pro ml., 
1936); Princezna Jarmila (pro ml., 1937); Kabaret 
loutek (pro ml., 1938); Anonym (1942); Přehrada 
(1944); Růže a déšť (1944); Dornička masopustnice 
(1946); Pohádka o rybce-štičce (1947); Člověk Zaň- 
ka (1949); Co se stalo s Petříkem (pro ml., 1951); Na 
široké frontě (1952). — Adaptace a dramatizace: V'. 
K. Klicpera: Bělouši (1942); J. K. Tyl: Kutnohorští 
havíři (1945, se Z. Vavříkem); Povyk kolem Miran- 
doliny (na námět C. Goldoniho, 1946); R. Rolland: 
Petr a Lucie (1946); Selské námluvy (pásmo z lid. 
poezie, 1946). ■ REDIGOVAL publikace: Magazín 
Literárních novin (1961); Trn 66 (1966); Trn 67 
(1967). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Píseň rytmická 
(1948). ■

LITERATURA: ■ ref. Boženka přijede: jtg (J. 
Tráger), Práce 24. 5. 1949; J. Hájek, RP 9. 6. 1949 ■; 
J. Kopecký, J. Zelenka: O novou hudební veselohru 
(ref. Svatba s delegátkou), LidN 8. 6. 1951; an.: Re
dakční pracovníci..., LitN 1961, č. 12; ■ ref. Město 
v městě zrozené: F. Kafka, Práce 12. 6. 1963; bš (M. 
Bureš), Svob. slovo 7. 7. 1963; M. Petříček, LitN 
1963, č. 32 I.

mb

Miloš Dvořák

* 9. 9. 1901 Jasenice u Třebíče
† 26. 7. 1971 Náměšť nad Oslavou

Literární kritik a esejista katolického zaměření, pře
kladatel z francouzštiny.

Syn učitele. Na gymnáziu v Třebíči spolužák 
V. Nezvala. Po maturitě (1920) studoval na fi-
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ioz. fakultě v Praze češtinu a francouzštinu 
(abs. 1931). Učil na reál, gymnáziu v Nitře 
(1931—33) a poté v Třebíči až do 1958, kdy 
odešel do invalidního důchodu. Pohřben byl 
v Třebíči. Největší vliv na D. názorový vývoj 
mělo seznámení s J. Demlem a O. Březinou, 
později přátelství s J. Zahradníčkem a J. Če
pem.

Většina D. studií a esejů vyšla v časopisech 
a sbornících. Jako literární historik a kritik 
zdůrazňoval především morální složku díla 
a jeho vztah k životu, autorské osobnosti a ná
boženské víře, zabýval se reakcí literatury (zvi. 
poezie) na proměny soudobé technické civili
zace; soustavnou analytickou pozornost věno
val dílu Březinovu, Demlovu a Holanovu.

ŠIFRY: d., M. D., TMD. S PŘÍSPĚVKY in: Akord 
(od 1939); Host (1928); Host do domu; Lid. demo
kracie; Lid. noviny (od 1941); Listy pro umění a kriti
ku (od 1933); Obroda; sb. Pevný bod (1967, studie 
Několik znamení času); Sborník pětadvacíti (1969, 
esej Inflace slova v našem věku); Sever a východ (od 
1927); sb. Stavba ve výši (1970, studie Cas v díle 
Otokara Březiny); Tvar; Velikonoční almanach poe
zie (Brno 1947, úv. slovo). H KNIŽNĚ. Práce o lite
ratuře . Tradice díla Otokara Březiny (1928). — Pře
klady: Maurois: Vysněné světy (1931); P. Claudel: 
O francouzském verši (1937). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: J. Deml: Rodný kraj (1967, s B. Fučíkem) 
4- Tasov (1971). E REDIGOVAL časopisy: Tvar 
(1927—32, s B. Fučíkem a A. Vyskočilem); Akord 
(1939—40, s J. Dokulilem, A. Vyskočilem, J. Zahrad
níčkem). ■

LITERATURA: ■ ref. Tradice díla O. Březiny: G. 
(F. Götz), NO 30. 9. 1928; AMP. (A. M. Pisa), PL 25. 
12. 1928; J. Č. (Čep), Tvar 1928; B. F. (Fučík), Roz
pravy Aventina 1928/29 ■; A. N. (Novák): Ještě o Ji
řího Wolkra (polemika s D. statí o Wolkrově baladě 
v LUK 1934), LidN 20. 1. 1935; J. Heidenreich: 
Akord disonantní (polemika s D. čl. o A. Novákovi 
a J. Heidenreichovi v Akordu 1939/40), KM 1940; 
an.: nekrolog, Lid. demokracie 29. 7. 1971.

šv

Rudolf Dvořák

* 12. 11. 1860 Dříteň u Českých Budějovic
† 1. 2. 1920 Praha

Vysokoškolský profesor, orientalista a překladatel 
z orientálních jazyků.

Pocházel z rodiny učitele. Po otcově smrti 
1870 se matka přestěhovala do Čes. Budějovic, 
kde D. navštěvoval české gymnázium (mat. 
1879). Studoval na pražské univerzitě klasic
kou filologii a orientalistiku (1879—83), jíž se 
pak cele věnoval. Stal se žákem M. Grůnerta 
a předčasně zemřelého J. B. Košuta, jehož prá
ce z pozůstalosti také vydával. Od 1882 pobý
val na lipské univerzitě (zde navštěvoval před
nášky prof. Fleischera, Gabelentze aj.). 1883 
složil rigoróza z arabského, perského a čín
ského jazyka (disertace Ein Beitrag zur Frage 
uber die Fremdwörter im Korari↓ Po kratším 
studijním pobytu v Mnichově (1883) se 1884 
habilitoval na pražské české univerzitě pro 
orientální filologii (habilitační spis Uber die 
Fremdwörter im Korari). 1890 se stal mimo
řádným, 1896 řádným profesorem. Byl členem 
KČSN a ČAVU (od 1913 jejím generálním ta
jemníkem). Účastnil se kongresů a sjezdů ori- 
entalistů. Patřil k předním spolupracovníkům 
Ottova slovníku naučného, 1892—98 byl jeho 
hlavním redaktorem a autorem četných hesel. 
Spolu s J. B. Košutem je D. zakladatelem čes
ké orientalistiky.

V jedné osobě soustřeďoval lingvistický 
i kulturněhistorický výzkum kultur vzájemně 
i velmi vzdálených. Hlavní pozornost věnoval 
přitom studiu islámské kultury (arabské, per
ské a turecké), biblistice a sinologii. Zabýval se 
čínskou literaturou a filozofií (Konfucius, Lao- 
-ď), ale i problémy sociálními a hospodářský
mi. Překládal části Starého zákona a vědecky 
se jím zabýval, publikoval práce o perské a tu
recké poezii. D. vědeckou práci od počátku 
provázelo překladatelství. Tlumočil ze všech 
orientálních jazyků, jimž se odborně věnoval. 
Jeho překlady poezie se nesou v duchu lumírov- 
ské poetiky (byl vrstevníkem lumírovců, spolu
pracoval s J. Vrchlickým) a podávají spolehlivý 
obraz vnější podoby překládaných děl.

PŘÍSPĚVKY in: Archa (Olomouc, 1920); Athe- 
naeum (od 1885); ČČM (od 1888); Čes. mysl (od
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1900) ; Deutsche Revue (Berlín, od 1884); Kalendář 
českožidovský (1914—15); Květy (od 1882); Lumír 
(od 1884); Máj (od 1904); Nár. listy (od 1885); Nový 
věk (od 1916); Nový život (od 1896); Pokrok (1885); 
Rozpravy ČÁVU (1911); Slavnostní list posvěcený 
památce F. L. Čelakovského (1892); Světozor (od 
1889); Topičův sborník (1913-14); Věstník KČSN 
(od 1896); Zeměpisný sborník (od 1888); Zvon (od
1901) . ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Husn u dil, 
Persische Allegorie von Fattáhi aus Níšápör (studie 
k překl. a edici, Vídeň 1889); Uber eine zu veranstal- 
tende Ausgabe des grössten tůrkischen Lyrikers Bá- 
kí. Mit einer Ausgabe von neun Kasiden desselben 
(studie, Ley den 1893); Abú Firás, ein arabischer 
Dichter und Held (studie, Leyden 1895); Abú Firás, 
arabský básník a rek 10. století (studie, 1896); Poezie 
žalmů (přednáška, 1910); Slavný básník a myslitel 
arabský 11. století Abul’ Alá (rektorská řeč, 1916); 
Arabský básník Abul’ Alá a jeho světový názor (stu
die, b. d.). — Překlady: Kniha Rút (1893); Ši-kingu 
dílu prvního kniha 1.—6. (1898, 1901, s J. Vrchlic
kým); Žalmy podle zásad hebrejské metriky (1911); 
Píseň písní (1895); Laotsiova kanonická kniha o Tau 
a ctnosti (1920). — Ostatní práce: O kulturním vý
znamu Arabů pro Evropu (studie, 1884); Uber die 
Fremdwörter im Korán (studie, Vídeň 1885); Číňana 
Konfucia život a nauka (studie, 2 sv., 1887, 1889); 
Z čínské domácnosti (popularizační studie, 1891); 
Chinas Religionen 1. Confucius und seine Lehre (stu
die, Můnster 1895); Čína. Popis říše, národa, jeho 
mravů a obyčejů (popularizační přehled, 2 sv., 1900); 
Lao-tsi und seine Lehre (studie, Můnster 1903); Ději
ny mravouky v Orientě 1, Konfucius (studie, 1904). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Hafiz. Jeho život a jeho 
básně (1881, z pozůstalosti J. B. Košuta); Bákfs Dí- 
wán (Leyden 1908—11). K

LITERATURA: F. X. Salda: Ši-king, Lit listy 1898 
→ KP4 (1951); J. B. (Borecký): Znamenitý náš 
orientalista..., Zvon 1901 + R. D., Máj 1910; E. 
Horský: Žalmy, ČČM 1912; A. Veselý: Ši-king 2, 
Čes. revue 1912; R. Růžička: Poezie novoturecká, 
Čes. věda 1915—18 4- Slavný básník a myslitel 
arabský 11. stol. Abul’ Alá, Čes. věda 1915—18; ■ 
nekrology: (an.:) Naše doba 1920; Zvon 1920; Zlatá 
Praha 1920; R. Růžička, Almanach ČAVU 1922 ■; 
A. Trýb: ref. Lao-Tsi, LidN 18. 9. 1920; F. Tauer: 
K výročím narození a smrti R. D., Nový Orient 1960 
4- R. D., Archív orientální 1960; K. Šafář: Vzpomín
ky na prof. dra R. D., Dialog 1961; S. Segert, K. Be
ránek: R. D. jako překladatel, tamtéž; L. Hřebíček: 
Překlady R. D. z turečtiny, tamtéž; Bibliografie pře
kladů R. D. z orientálních jazyků do češtiny, tamtéž; 
J. Šíma: Významná výročí R. D. (1860—1920), Zprá
vy Čs. společnosti orientalistické 1981.

vf

Xaver Dvořák

* 29. 11. 1858 Hostivař (Praha-H.)
† 22. 11. 1939 Praha

Katolický básník výrazově navazující na Vrchlické
ho, v 90. letech představitel hnutí Katolické moder
ny.

VI. jm. František X. Dvořák. Pocházel z chudé 
početné rodiny. Od 1870 studoval na Akad. 
gymnáziu v Praze jako chovanec konviktu ar
cibiskupského semináře, po maturitě (1878) do 
tohoto semináře vstoupil a vystudoval boho
sloví (vysvěcen 1882). Jako kaplan působil 
v německé vsi Kozlov na Žluticku a v Bocho- 
vě, krátce byl administrátorem v Žalmanově 
u Karlových Varů. 1884 se stal kaplanem 
u Nejsv. Trojice na Novém Městě v Praze, 
1885 katechetou na novoměstské měšťanské 
škole a 1892 profesorem náboženství na Vyšší 
dívčí škole (zde působil až do odchodu na od
počinek 1916). Byl jedním z předních předsta
vitelů obrodného hnutí Katolická moderna, 
podílel se na hlavních edičních akcích skupiny 
(zejm. jako spoluredaktor sbírky Básnické ob
zory katolické a krátce jako odpovědný re
daktor časopisu Nový život). Po rozpadu Ka
tolické moderny (1907) se D. nadále věnoval 
jen básnické tvorbě a pedagogické práci. Po 
1918 zasáhl do života církve úsilím o reformu 
oficiální katolické ideologie (sdílel je např. s J. 
Š. Baarem; oba byli též spoluzakladateli re
formní Jednoty katolického duchovenstva) 
a ocitl se znovu v konfliktu s vyšším klérem 
(pro nekompromisní úsilí o samostatnou ná
rodní církevní organizaci, jež vyvíjel jako 
předseda Jednoty, byl od 1922 načas exkomu- 
nikován). Na odpočinku žil v Praze, pohřben 
byl v Praze-Hostivaři.

X. D. představoval v české poezii konce 19. 
století nový typ básníka — kněze, jehož poe
zie už nesměřuje jen k církevně pedagogické
mu cíli utvrzovat v katolické dogmatice a mra
vouce, ale představuje otázky víry a poměru 
k bohu jako výraz básníkova subjektu, jeho 
vnitřního hledání a touhy po životní jistotě 
(Stínem k úsvitu, Modlitby a písně, Sursum cor- 
da). D. básnické dílo usiluje sladit katolický 
postoj ke světu s vývojem soudobé poezie 
a s jejími novými výrazovými možnostmi; tato

639



Dvořák

orientace je také základem D. literárního pří
nosu programovému hnutí Katolické moderny 
(sbírky Meditace, Eucharistid↓ Ve svých počát
cích, v nichž je výrazně zastoupena forma so
netu, navazuje D. na poezii Vrchlického, jehož 
verš i básnický výraz však zjednodušuje a zba
vuje rétorických prvků; zejména v některých 
kontemplativních verších se pak přibližuje pís- 
hovosti májovského typu nebo sevřenému vý
razu lyriky Sládkovy. Na počátku století byla 
D. reflexívní poezie zřetelně zasažena vlivem 
Březinovým (Kontemplace), který se však pro
jevil spíše ve vnějších rysech básnického slov
níku, v převzetí některých obrazů a představ 
o poslání a úloze básníka. Po 1918 začal D. 
skládat příležitostnou poezii v duchu bojovné
ho konzervativního nacionalismu (Na stožáru). 
Kromě původní básnické činnosti byl D. také 
autorem překladů a knížek motivovaných jeho 
povoláním kněze a učitele náboženství (učeb
nice z oboru katolické věrouky, liturgiky, mra
vouky, apologetiky a církevních dějin, které 
vycházely v řadě vydání, dále modlitby, kázá
ní, teologické stati á polemické spisky).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Pavel Arelato; L. A. (Bla- 
hověst), X. D. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach secese 
(1896); Blaho vest (od 1882, básn. prvotina); Cesta 
(1925); Cyrill (od 1900); Čech (Olomouc, od 1912); 
Čes. květy (od 1903); Hlas národa; Jednota (1921); 
Katechetické listy (od 1894); Kazatel (od 1910); Ka
zatelna (od 1903); sb. Lublani (1896); Lumír (od 
1898); Máj (od 1902); sb. Matka boží v české poezii 
(1913); Meditace (od 1909); Moderní život (od 1903); 
Nár. politika; Nár. republika; Nový obzor (od 1911); 
Nový věk (od 1913); Nový život (od 1896); Obzor 
(Brno, od 1886); Osvěta (od 1905); Pastýř duchovní 
(od 1891); alm. Pod jedním praporem (1895); Rádce 
duchovní (od 1900); Světozor (od 1894); Týn (od 
1917); Vesna (od 1887); Věstník katechetický (od 
1910); Vychovatel (od 1905); Zlatá Praha (od 1885); 
Zvon (od 1901). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Zlatou stez
kou (BB, Krnov 1888); Stínem k úsvitu (BB 1891); 
Modlitby a písně (1893); Sursum corda (BB 1893); 
Tabitha (D 1895); Meditace (BB 1897); Eucharistia 
(BB 1897, rozmn. vyd. 1918); Improperie (BB, Nový 
Jičín 1902); Nový život (BB 1903); Soli Deo (BB, 
Prostějov 1905); Z hlubin věku (BB 1905); Kontem
place (BB 1909); Modlitby básníkovy (BB 1913); Ji
dáš (D 1920); Věčné touhy (BB, Pelhřimov 1923); 
Bezmračné nebe (BB pro ml., 1923); Básně českým 
dětem (1923); Na stožáru (BB 1929); Praha (BB 
1931); Mystické melodie (BB, Pelhřimov 1933); Pod 
svícnem svobody (BB, Pelhřimov 1934); Zrcadlení 
na hlubinách (BB 1936); Pange lingua (B 1935); Hlas 

volajícího na poušti (BB 1938); Vánoce (B 1940). — 
Překlady: R. Procházka: Kristus (1903); M. de 
Montaigne: Květ samoty (b. d., 1917). — Ostatní 
práce: Modlitby a písně pro katolickou mládež 
obecných a měšťanských škol chlapeckých a dívčích 
(3 sv., 1892,1895,1898, další vyd. 1902-13); Dvě ka- 
techeze o přijímání svátosti pokání a nejsvětější 
svátosti oltářní (1897); Mravouka katolická (1901); 
Útěcha srdce (1902); Věrouka katolická (1904); Ka
tolický dějepis církevní (1906); Stručná apologetika 
katolická pro 4. třídu měšťanských škol (1907); Li
turgika katolická pro školy obecné a měšťanské 
a vyšší ústavy dívčí (1909); Rosa mystica (1913, s J. 
Skopcem); Májové konfese (Pelhřimov 1919); Zpo
vědnice maličkých (Pelhřimov 1920); O „církvi čes
koslovenské“ (1923); Oheň (3 sv., Pelhřimov 1923, 
1924, 1927); O králi mučedlníkův (Pelhřimov 1925); 
Modlicí knížky maličkých (1930); Katolicky církev- 
ný dejepis pre meštianske školy (Prešov 1938, s J. 
Obroktou). ■ REDIGOVAL časopisy: Katechetické 
listy (1894—96), Nový život (1896, s K Dostálem- 
Lutinovem), Týn (1917—21); knižnice: Bibliotéka 
mládeže (1893—97), Básnické obzory katolické 
(1895—1904, se S. Bouškou, F. Skalíkem a K. Dostá
lem-Lutinovem; jako 1. sv. alm. Pod jedním prapo
rem). ■ VYDAL: J. Ehrenbergera Sebrané spisy zá
bavné (1900-03, 7 sv.). I

LITERATURA: F. Kyselý (B. Sauer): ref. Zlatou 
stezkou, Hlídka literární 1888; ■ ref. Stínem k úsvi
tu: L. Šolc, Hlídka literární 1892; F. X. Salda, Lit. lis
ty 1892 → KP 1 (1949); ■;■ ref. Sursum corda: F. V. 
Krejčí, Lit. listy 1894; S. Bouška, Hlídka literární 
1894; J. Karásek, Rozhledy 1894 ■;■ ref. Meditace: 
F. V. Krejčí, Rozhledy 1897; F. X. Salda, Lit. listy 
1897 → KP3 (1950) ■;■ ref. Improperie: M. Mar- 
ten, Moderní revue 1901/02, sv. 13; A. Novák, Roz
hledy 1902, s. 593 ■; M. Kavánová in Naši básníci 
(1904); O. Šimek: ref. Modlitby básníkovy, Čes. kul
tura 1913/14; M. Babor: X. D., Náš domov 1915; A. 
Grund: Jubilant z Katolické moderny, Rozpravy 
Aventina 1928/29; -ne (A. Novák): X. D. sedmdesát
níkem, LidN 29. 11. 1928; J. Karásek: ref. Praha, 
Rozpravy Aventina 1931/32, č. 18; ■ k osmdesáti- 
nám: -ne (A. Novák), LidN 29. 11. 1938; M. Hýsek, 
Venkov 29. 11. 1938 ■; S. Richter: Nad cílem kato
lického básníka X. D., Lid. demokracie 20. 11. 1949; 
E. J. Havlíček: Malý výsek z literatury 90. let, Čes. 
zápas 1968.

II
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Helena Dvořáková

* 6. 8. 1895 Praha
† 23. 6. 1970 Praha

Prozaička postupující od románových studií a poví
dek ze života soudobé ženy k typu společenského 
románu, autorka historických próz a prací pro mlá
dež, fejetonistka.

Roz. Čubová, pocházela z učitelské rodiny. 
1912 maturovala na gymnáziu v Praze na Vi
nohradech, 1913 absolvovala obchodní abitu- 
rientský kurs v Chrudimi, 1915 složila státní 
zkoušku z francouzštiny; jako mimořádná po
sluchačka filoz. fakulty navštěvovala 1924—29 
přednášky z dějin literatury (F. X. Šalda) 
a psychologie (F. Šeracký, V. Forster). 1931 
podnikla studijní cestu po Itálii. V 30. letech 
působila jako redaktorka Melantrichu, od 
1951 Osvěty, 1953—59 Orbisu.

Od počátku své literární cesty se D. zabýva
la problematikou ženy. Její metodu charakteri
zoval sklon k barvitému, impresivnímu zná
zorňování a současně snaha zachovávat od 
látky odstup, plynoucí z objektivního zřetele 
psychologického a sociálního. Svými pracemi 
vstupovala do kontextu naturalistické a realis
tické prózy toho typu, jež usilovala sloučit 
obraz předmětné skutečnosti s introspekcí; vy
užívala však i dějové techniky dobrodružné 
a detektivní literatury. Knižní prvotina (Gole
mova milá) typizovala příběhem děvčete z pe
riférie pudové ženství, řídící se přirozenými in
stinkty; další práce, rozšiřující společenský zá
běr o prostředí maloměstských a intelektuál
ních vrstev (např. Barvy úsvitu, Veliký proud) 
a lidí sociálně vykořeněných (Pepan Jehně), 
zpodobují ženu v polaritě instinktivní stránky 
a uvědomělého životního postoje, přisuzujíce 
jí významné mravní poslání. Zvláště román 
Doktorka Diana Holcová podtrhl nové mo
menty v psychologii hlavní postavy, nyní již 
aktivně zasahující do svého osudu. Zvýšené 
úsilí o objektivaci jedinečného příběhu, cha
rakterizující tento román, vedlo autorku i na
dále k hlubšímu společenskému pojetí osudu 
žen (prózy z 50. a 60. let — Ruku v ruce, Dopis 
prokurátorovi) a stalo se i základem její trilo
gie Pád rodiny Bryknarů. D. zde zobrazila ži
vot české společnosti 2. pol. 19. stol, na látce, 
již vytěžila z historie staré Libně, postupně se 
měnící z venkovské osady v jedno z průmyslo

vých center Prahy; v širokém proudu vyprávě
ní, v němž se prolínají osudy patricijské rodiny 
s příběhy představitelů rodící se české buržoa
zie i proletariátu, spojila autentická fakta s fik
cí, detailní popis s romaneskní fabulací. Zájem 
o českou minulost projevila také prózami, 
k nimž čerpala náměty z přemyslovské doby 
(Pražská lípa, Na ostří) Několika povídkami 
se obrátila k mladým čtenářům (Pod růžovými 
prapory aj.).

PŘÍSPĚVKY in:Cesta (1925-26); Host (1925-28); 
Lid. noviny (1927); Lit noviny (1928); Lumír (1928— 
37); Nár. osvobození (1926—28); Panoráma (od 
1928); Pramen (1925—28); Právo lidu (od 1924). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Golemova milá (P 1925); Barvy 
úsvitu (R 1926); Dětství a jiné povídky (1926); Má
mení (R 1928); Mary z jedenačtyřicítky (PP 1929); 
Veliký proud (R 1932); Pepan Jehně (R 1933); Mari
an v tajemném podzemí (P 1935); Nepatrné děvče. 
Golemova milá (PP 1940); Doktorka Diana Holco
vá (R 1941); Na nový květ (R 1943,1. díl trilogie Pád 
rodiny Bryknarů); Růžová perla (PP pro ml., 1943); 
Bílými plameny (R 1945,2. díl trilogie); Byli jsme tři 
(P pro ml., 1946); Prapory nad městem (R 1948,3. díl 
trilogie); Ruku v ruce (R 1952); Pod růžovými pra
pory (P pro ml., 1957); Pražská lípa (PP 1957); Na 
ostří (R 1961); Dopis prokurátorovi (PP 1968, obs. 
i novely Golemova milá, Nepatrné děvče). — Lite
rární úprava: L K Žižka: Praha před osmdesáti lety 
(1960). I

LITERATURA: ■ ref. Golemova milá: an. (J. Fu
čík), Tvorba 1925/26, s. 213; F. Götz, NO 15. 1.1926; 
AMP (A. M. Píša), PL 20. 6. 1926; M. Pujmanová- 
Hennerová, Tribuna 17. 10. 1926 ■ ;■ ref. Dětství 
a jiné povídky: A. C. Nor, Host 1925/26; J. B. Čapek, 
Kritika 1927 ■;■ ref. Barvy úsvitu: F. Götz, NO 17. 
10. 1926; P. Fraenkl, Host 1926/27; J. Knap, Sever 
a východ 1927 ■;■ ref. Mámení: P. Fraenkl, Host 
1927/28; AMP (A. M. Píša), Dělnická osvěta 1928 ■; 
J. B. Čapek: Literární projev dvou ženských genera
cí (B. Benešová a H. D.), Sever a východ 1928; ■ ref. 
Mary z jedenačtyřicítky: A. N. (Novák), LidN 30. 11. 
1929; -jef- (J. Fučík), Tvorba 1929; F. X. Šalda: Lite
ratura druhého a třetího nálevu, ŠZáp 1929/30 ■; F. 
X Šalda: Průřez částí dnešního románu českého 
(ref. Veliký proud), ŠZáp 1932/33 → Kritické glosy 
k nové poezii české (1939); ■ ref. Pepan Jehně: B. 
Benešová, Panoráma 1933; K Sezima, Lumír 
1933/34 ■; vbk. (V. Běhounek): ref. Nepatrné děvče. 
Golemova milá, Dělnická osvěta 1942; K. Polák: ref. 
Doktorka Diana Holcová, KM 1942; ■ ref. Na nový 
květ: J. Hájek, LidN 2. 11. 1943; Ns. (J. Nečas), Naše 
doba 1943/44; jj (J. Janů), Svob. noviny 23. 3.1946; F. 
Buriánek, Zeměd. noviny 28. 3. 1946 ■; bg (B. Go- 
lombek): ref. Růžová perla, LidN 21.2.1944; A. Pra
žák in H. D.: Doktorka Diana Holcová (1947); ■ ref. 
Pád rodiny Bryknarů: J. Hájek, Var 1949; F. Soldan,
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Dvořáková

NŽ 1949 ref. Ruku v ruce: J. Hájek, RP 10. 12. 
1952; F. Götz, LitN 1952, č. 43 ■; J. Stefánek in H. 
D.: Pád rodiny Bryknarů (1954); ■ ref. Pražská lípa: 
M. Ivanov, Tvorba 1957, č. 26; Z. Kožmín, HD 1957 
■ ; B. Balajka: Profil H. D., NŽ 1957; J. Hájek: Šede
sátiny H. D., Květy 1957, č. 33; A. Linke: ref. Na os
tří, LitN 1961, č. 25; M. Petříček: Prozaické dílo H. 
D., LitN 1962, č. 31; D. Marečková in H. D.: Dopis 
prokurátorovi (1968); ano (A. Nováková): Za Hele
nou D., Práce 29. 6. 1970.

mn, et

Albína Dvořáková-Mráčková

* 31. 1. 1850 Řepice (Rovná-Ř.) u Strakonic
† 23. 5. 1893 Praha

Básnířka a prozaička; autorka citově zanícených, 
spontánních lyrických veršů vycházejících z tradice 
prostonárodní poezie.

Dcera vesnického učitele; získala jen základní 
vzdělání (Ústraším u Pelhřimova, kam rodina 
1853 přesídlila, a Odolena Voda); část dětství 
prožila v Dolínku u vzdělané tety a literárně 
orientovaného strýce K. Třebického, který ji 
také později uvedl mezi pražské literáty. V de
vatenácti letech (1869) se provdala za lékaře 
K. Mráčka, s nímž prošla mnoha místy (Nová 
Cerekev u Pelhřimova, Postupice u Benešova, 
Říčany a Strančice u Prahy, Myslkovice u So
běslavi), než rodina, rozmnožená zatím o dvě 
dcery, našla pevnější existenci v Dírné u Tábo
ra, kde Mráček působil jako lékař na panství 
E. Vratislava z Mitrovic a pak jako obvodní 
lékař. V Dírné se A. D.-M. na radu své přízniv
kyně S. Podlipské po složených zkouškách 
stala místní poštmistrovou. V manželství, které 
nebylo šťastné, si A. D.-M. nacházela stále mé
ně času na literární práci; koncem 70. let tvůrčí 
činnosti zanechala úplně. Zemřela náhle 
v pražské všeobecné nemocnici po operaci 
a byla pohřbena na Olšanských hřbitovech.

A. D.-M. vstoupila do literárního života sou
běžně s E. Krásnohorskou a v obou byly shle
dávány velké naděje českého ženského bá
snictví. Verše psala už od dívčích let; strýcem 

básnířky byl na ně upozorněn V. Hálek a začal 
je otiskovat ve Květech. Ve dvaadvaceti letech 
je A. D.-M. sebrala v první a jedinou sbírku 
Chudobky, zahrnující básně z let 1864—71. Ač 
se v ní místy ozývá i neosobní, nejčastěji folk
lórně baladický epický prvek, je sbírka přede
vším intimním lyrickým deníkem, zaznamená
vajícím peripetie na první pohled všedního, 
vnitřně však velmi dramaticky prožívaného 
osudu: první milostné vzplanutí provázené od 
začátku vědomím o jeho neuskutečnitelnosti, 
sňatek s jiným mužem, ztráta iluzí, ponor do 
každodenních starostí, nové záblesky štěstí 
v mateřství. V intimně milostných verších opí
rajících se o postupy lidové poezie dosáhla A. 
D.-M. poměrně značné myšlenkové i tvárné 
variability, zatímco pokusy o reflexívní poezii 
světobolu a životního zklamání ustrnuly buď 
v rétorice, nebo v detailní ozdobnosti. Přitom 
je v jejích verších patrný vývoj k bohatšímu 
výrazu i pevnějším básnickým tvarům, přeru
šený však dříve, než se mohl zřetelněji vyhra
nit. — Také prozaické pokusy A. D.-M. mají 
otevřeně nebo i skrytě konfesijní ráz: její nej
významnější próza (O staré škatuli), volný 
proud vyprávění babičky vnučkám o svém ži
votě, obsahuje některé autobiografické prvky, 
a jiné črty (U venkovského lékaře, Od morav
ských hranic) už svým titulem naznačují spoji
tost zobrazovaného prostředí s autorčiným ži
votem. Nejméně se jí dařilo v pokusech o neo
sobní dějovou epiku, které přesahovaly mož
nosti jejího především’ lyrického talentu.

PSEUDONYMY: A. Řepická, A. Strančická. 8 PŘÍ
SPĚVKY in: Domácnost (příloha Háje, Pardubice, 
1876); Květy (od 1866); Lumír (od 1876); Obrana 
(1871); Osvěta (od 1871); Pečírkův kalendář (1874); 
alm. Ruch (1870,1873); alm. Souzvuk (1874); kal. Te- 
tín (1873); Zlaté klasy (Písek, 1864); Ženské listy (pří
loha Květů, od 1870). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Chudob
ky (BB 1872). ■

LITERATURA: ■ ref. Chudobky: -p, Mor. Orlice 
13.1.1871; V. Hálek, Květy 1871; D. (J. Durdík), Svě
tozor 1872 → Kritika (1874); F. Zákrejs, Osvěta 
1872 ■; V. Hálek: A. D.-M., Květy 1872; ■ nekrolo
gy: Světozor 1893; Lada 1893; J. Žípek, Věstník 
školský pro okresy strakonický a sušický 1894 ■; T. 
N. (Nováková): A. D.-M., Ženský svět 1900 ■.

zp
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i Dybin viz Tibinus

Viktor Dyk

* 31. 12. 1877 Pšovka (Mělník-P.)
† 14. 5. 1931 Lopud (Jugoslávie)

Básník, prozaik a dramatik, kulturní a politický pub
licista, divadelní a literární kritik, překladatel z fran
couzštiny a němčiny. V rámci mladší vlny generace 
90. let vyhraněně ideologický autor, jemuž se ústřed
ním zážitkem stala realita porobeného národa. Dílo, 
charakteristické slohem strohé symbolické zkratky, 
uplatnilo svůj ústřední motiv sváru mezi ideálem 
a skutečností nejdokonaleji v poezii (politické a in
timní lyrice, epických skladbách); konflikt traktoval 
D. vyhraněně buď jako tragik mravního heroismu, 
buď jako ironický či satirický polemik.

Otec, jehož rod pocházel z jižních Čech, byl 
ředitelem mělnického panství knížete Jiřího 
z Lobkovic; bratr Ludvík (1875—1925) byl 
činný žurnalisticky, synovec Viktor Kripner, 
syn záhy zemřelé sestry Hedviky, publikoval 
několik básnických sbírek. V Mělníku, kde 
blízká národnostní hranice česko-německá (u 
Liběchova) ho od mládí učinila zvlášť vníma
vým pro národnostní otázku, žil D. jen do 
1888, od té doby v Praze (napřed na Malé 
Straně, od 1904 na Vinohradech). Studoval 
gymnázium v Žitné ulici (dějepisu ho učil A. Ji
rásek). Vlivem bratra Ludvíka, studenta téhož 
gymnázia a příslušníka pokrokářského hnutí, 
se začal zajímat o veřejné a literární dění, na 
němž se pak aktivně podílel po celý život ze
jména spolkovou činností (1896—97 v literár
ním a řečnickém spolku Slavia, 1897 — 99 v In
timním volném jevišti, od 1902 v Kruhu čes
kých spisovatelů, od 1903 v literárním odboru 
Umělecké besedy). Po maturitě (1896) poslou
chat práva (1900 absolutorium). Politické udá
losti 2. pol. 90. let (1897: pád Badeniho vlády 
a omezení tzv. jazykových nařízení, prosinco
vé národnostní bouře a stanné právo, reakce 
českých sociálně demokratických poslanců 
proti státoprávnímu ohražení mladočechů) na
trvalo ovlivnily jeho ideologickou orientaci

Dyk

a staly se zároveň trvalým inspiračním zdro
jem jeho beletrie (o tom v kn. Ovzduší mých 
studentských románů, Vzpomínky a komentá- 
ře). V roce své judiciální zkoušky (1905) se de
finitivně rozhodl pro dráhu svobodného novi
náře a literáta. Od 1907 redigoval Lumír (do 
jehož okruhu patřila většina jeho nejbližších 
přátel, jako např. H. Jelínek, J. Kamper, R. Me
dek, F. Skácelík), od založení (1907) úzce spo
lupracoval s Vinohradským divadlem, 
1910—14 působil jako redaktor Samostat
nosti, listu státoprávně pokrokové strany, do 
níž 1911 vstoupil a za niž také téhož roku ve 
vinohradském volebním okrese neúspěšně 
kandidoval ve volbách do říšské rady (srov. 
Prohrané kampaně); záhy se stal důsledným 
stoupencem „katastrofálního“ řešení české 
otázky, počítajícího s násilným odtržením od 
rakouské monarchie při využití příznivé kon
stelace sil ve světové politice. Po vypuknutí 
války se stal členem nejužšího vedení strany, 
jednal s T. G. Masarykem o formách zahranič
ní akce na podporu české věci, pro niž měl 
pracovat v emigraci, nakonec však z jeho od
chodu sešlo (srov. Vzpomínky a komentáře). 
Po zastavení Samostatnosti se 1915—16 z exi
stenčních důvodů věnoval překládání her pro 
Vinohradské divadlo. Od konce 1915 byl na 
svobodě vyšetřován „pro úmysl popouzet tis
kem k nenávisti a opovržení ke státní správě“, 
a to kvůli alegorické próze Tajemná dobro
družství Alexeje Iványče Kozulinova, otiskova
né na pokračování v Lidových novinách (srov. 
předmluvu k vyd. 1923). Když už se zdálo, že 
od žaloby bude upuštěno, byl D. 20. 11. 1916 
zatčen pro velezradu v tzv. aféře prof. Štěpán
ka. Od 15. 12. byl vězněn v posádkovém věze
ní vídeňském (srov. Tichý dům); zde překládal 
francouzské prokleté básníky a psal poezii, mj. 
slavnou báseň Země mluví, odtud poslal též 
svůj podpis pod květnový manifest spisovate
lů. 27. 5. 1917 byl pro nedostatek důkazů pro
puštěn s tím, že se vyšetřování povede dále na 
svobodě. Stal se členem spisovatelské rady 
a obnovil svou publicistickou činnost; od 22. 
10.1917 pracoval jako redaktor Národních lis
tů, přispěl několika texty do Bassových Letá
ků. Po marném úsilí o zřízení tzv. spojené stá
toprávní demokracie se v únoru 1918 zúčastnil 
založení pravicové strany národně demokra
tické, za niž se pak po 28. říjnu stal poslancem 
Národního shromáždění, od 1925 senátorem 
(členem branného výboru); ve své politické
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praxi působil polemicky proti tzv. hradní poli
tice a jako osobní oponent prezidenta Masa
ryka. 1928 se po sedmadvacetileté známosti 
oženil se spisovatelkou a novinářkou Zdenkou 
Háskovou. Jeho zahraniční cesty vedly do Ně
mecka (1899, 1906), Francie (1909, 1923), Pol
ska a Litvy (1922) a Jugoslávie (1928, 1931). 
Raněn srdeční mrtvicí, zahynul při koupání 
v moři v zátoce ostrova Lopud u Dubrovníku. 
S poctami byl převezen do Prahy a pohřben 
na Olšanských hřbitovech.

Ačkoli D. naturel byl lyrický a jeho poezie 
ovlivňovala a umělecky předčila práce pro
zaické i dramatické, vytvářely všecky žánrové 
složky D. díla pevnou jednotu. Tato jednota 
byla dána už základním tvůrčím impulsem, 
který také z D. činil autora povýtce ideologic
kého: jeho stálou potřebou bojovně se kon
frontovat s českou současností; evokoval-li D. 
přesto i rozmanité úseky historie národní nebo 
evropské, pak jen proto, aby s jejich pomocí 
osvětloval aktuální domácí situaci. Takovýto 
autorský profil významně spoluvytvářela doba 
D. literárních začátků, národnostními konflik
ty vypjatá 2. pol. 90. let 19. stol., s níž se pak D. 
ustavičně vyrovnával zejména v próze (nedo
končená tetralogie Akta působení Čertova ko
pyta, Prsty Habakukovy, Můj přítel Čehona) 
a kterou odmítal jako dobu zrazených ideálů 
a zbabělých kompromisů s přízemní realitou. 
Nesoulad ideálu a reality se vůbec stal doži
votním leitmotivem D. tvorby; potřeba ideálu 
jako vůdčí životní síly byla u D. absolutizová
na a nerušila se ani naplněním jednotlivého 
snu, ani deziluzí ze snu jen planého. Dekaden
ce z konce století poskytla mladému lyrikovi 
oporu pro sugerování dobové mdloby a imo- 
rality i pro výraz individualistického opovrže
ní maloměšťákem a davem; symbolismus 90. 
let poskytl D. tvorbě stylové východisko, z ně
hož se postupně vyvinul D. osobitý sloh cha
rakteristický především strohým členěním tex
tu na symbolické zkratky, lakonickou pointo- 
vaností a strukturní citátovostí (přejímáním 
a adaptací cizích námětů, motivů a výroků), 
pro niž bývá nazýván poeta doctus. D. tvorba 
dramatických střetů a vyhraněných stanovisek 
rozestupovala se ve všech pěstovaných žán
rech do dvou větví podle toho, zda autor zpo- 
doboval dialektiku ideálu a skutečnosti v rovi
ně existenciální, nebo společenské. Práce prv
ního druhu vyznívají tragicky nebo baladicky; 
smrti jako největšímu protivníku jedincova 

naplňování životního ideálu čelí se v nich 
mravním heroismem (např. ve sbírkách Noci 
chiméry, Domy, Devátá vlna, v básnické sklad
bě Zápas Jiřího Macků, v novoklasicistní no
vele Krysař, v tragédii Zmoudření Dona Qui- 
jota). V pracích účtujících adresně s bezpro
střední politickou i literární situací přicházel 
ke slovu D. ironik, satirik, pamfletik a parodis- 
ta, kritik národního charakteru, polemik s čes
kobratrským neodpíráním zlu, slovanskou ob- 
lomovštinou a konformismem (např. ve sbír
kách Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesni
ce, Prohrané kampaně, v povídkách Příhody, v 
románu Tajemná dobrodružství Alexeje Ivá- 
nyče Kozulinova, v historickém dramatu Posel 
a v komedii Ondřej a drak). Jedinou zásadní 
proměnou prošla D. tvorba začátkem 10. let; 
byla vyvolána autorovým programovým pře
rodem z „bořitele“ v „stavitele“ (s tím souvisel 
i D. vstup do praktické politiky) a stala se nej- 
vlastnějším smyslem novely Krysař a básnické 
skladby Giuseppe Moro. Přesvědčení o neusku- 
tečnitelnosti ideálu v nízké realitě ústilo u ra
ného D. v adoraci spontánní individualistické 
vzpoury a absolutní negace. Proti tomu 
„zmoudřelý“ D. uznal nezbytí uskutečňovat 
ideál i v bědných poměrech a třebas nejmenší- 
mi činy a pojal jej jako povinnost dostát nado
sobnímu úkolu. Právě tato proměna umožnila 
pak za války vznik D. působivé politické lyri
ky. Sbírky tzv. Válečné tetralogie, rostoucí ze 
ztotožnění básníkova osudu s osudem národa 
zápasícího o samostatnost, staly se tak vrchol
ným básnickým projevem D. nacionalismu, za
loženého na představě národa jako jednoty 
mravně závazných hodnot daných i utvrzova
ných historickou tradicí. Oběma základním 
postojům D. poezie odpovídala i dvojí orien
tace D. překladů francouzské lyriky: postoji 
negujícímu odpovídal zájem o prokleté básní
ky (Baudelaire, Corbiěre, Desbordes-Valmore, 
Verlaine), postoji usilujícímu aktivně utvářet 
společenské poměry zájem o V. Huga.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Peterka (Moderní revue 
1901—02), R. Vilde, Viktor Souček (do maturity 
1896); V. D. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach na rok 
1900 (1900); Almanach secese (1896); Cesta (od 
1918); Časopis pokrokového studentstva (od 1901); 
Červen (1918); Čes. demokracie (od 1917); Demo
krat (od 1920); Fronta (od 1927); Hlas národa (od 
1901); Květy (od 1908); Lid. noviny (od 1909); Lit. 
rozhledy (od 1925); Lumír (1898-1930; 1909 stať 
Poezie revoluční a v jejím rámci překlady francouz-
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ské poezie, 1914 aktovka Devátá noc a hugovská 
stať Básník a politika, 1919 překlady francouzské 
poezie v článku G. Picarda Spisovatelé francouzští 
padlí na poli cti, 1928 Z vězeňského deníku; posmrt
ně 1932 románové torzo Podmoráň, napsané asi 
1906, a Zápisky z vídeňského vězení o literární prá
ci); Máj (od 1902); Mladý národ (od 1929); Moderní 
revue (od 1896); Moderní život (od 1903); Národ (od
1917) ; Nár. demokracie (od 1922); Nár. listy 
(1917—31); Nár. osvobození (od 1924); Nebojsa (od
1918) ; Neodvislost (od 1917); Niva (od 1896); Nové 
Čechy (od 1918); Nový kult (od 1900); Obzor literár
ní a umělecký (od 1901); Pokroková revue (od 1905); 
Přehled (od 1903); Radikální listy (od 1900); Rozhle
dy (od 1896); Samostatnost (1910—14); Sever a vý
chod (od 1928); Sobota (od 1930); Srdce (od 1902); 
Studentské směry (od 1901); Studentský sborník (od
1896) ; Světozor (od 1895); Šibeničky (od 1906); To
pičův sborník (od 1916); Večery Lid. novin (od 
1911); Vesna (od 1896); Vlajka (od 1928); Volné 
směry (od 1896); Země (od 1919); Zítřek (od 1921); 
Zlatá Praha (od 1900); Zvon (od 1917). ■ KNIŽNÉ. 
Beletrie a práce o literatuře: A porta inferi (BB
1897) ; Síla života (BB 1898); Marnosti (BB 1900); 
Stud (P 1900); Tragikomedie (DD 1902, rozšiř, vyd. 
1922; z nich Pomsta prem. 1896, pseud. R. Vilde, 1. 
část Odchodu prem. 1901); Buřiči (BB 1903); Hučí 
jez a jiné prózy (1903; próza Epizoda Tacitova je 
fragmentem románu Sláva Čertova kopyta, zamýš
leného jako 1. díl nedopsané tetralogie Akta působ
nosti Čertova kopyta); Konec Hackenschmidův (R 
1904, 3. díl tetralogie); Satiry a sarkasmy (BB 1905); 
Milá sedmi loupežníků (B 1906); Prosinec (R 1906,2. 
díl tetralogie); Epizoda (D 1906, i prem.); Smuteční 
hostina. Premiéra (DD 1906; Smuteční hostina prem. 
1906, Premiéra prem. 1905); Posel (D 1907, i prem., 
změn. vyd. 1922, 1. díl zamýšlené a neuskutečněné 
dramatické trilogie); Píseň o vrbě (PP 1908); Pohád
ky z naší vesnice (BB 1910); Giuseppe Moro (B 
1911); Příhody (PP 1911); Zmoudření Dona Quijota 
(D 1913, prem. 1914); Prohrané kampaně (BB, vo
lební protokoly, 1914); Veliký mág (D 1914, prem. 
1915); Lehké a těžké kroky (BB 1915, rozšiř, vyd. 
1927,1. díl Válečné tetralogie); Krysař (P 1915); Zá
pas Jiřího Macků (B 1916); Noci chiméry (BB 1917); 
Anebo (BB 1918, 2. díl Válečné tetralogie); Zvěrstva 
(D 1919, i prem.); Ondřej a drak (D 1920, prem.
1919) ; Okno (BB 1921,3. díl Válečné tetralogie); Pan 
poslanec (BB 1921, čas. 1912—13); Tichý dům (P 
1921); Revoluční trilogie (DD 1921; Ranní ropucha 
prem. 1908, Figaro prem. 1917, Poražení prem. 1911; 
prem. celku 1917); Poslední rok (BB 1922, 4. díl Vá
lečné tetralogie); Podél cesty (BB 1922); Zlý vítr (PP 
1922, psáno 1905); Tajemná dobrodružství Alexeje 
Iványče Kozulinova (P 1923; neúplně čas. 1915, do
psáno 1922; dvě původní zkonfiskované kapitoly, po 
1915 ztracené a autorem pro knižní vydání nepouži
té, až posmrtně in Lumír 1931—32); Prsty Habaku- 
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kovy (R 1925); Můj přítel Čehona (P 1925); Domy 
(BB 1926); Děd (P pro ml., 1927, upravený prolog ro
mánu Děd Václav Šaroch); Vzpomínky a komentáře 
(2 sv., 1927); Zpěvy v bouři (BB 1928); Holoubek 
Kuzma (P 1928, čas. 1918); Soykovy děti (R 1929); 
Napravený plukovník Švec (D 1929); Devátá vlna 
(BB 1930, rozšiř, vyd. 1931); — posmrtně: Zapomně
tlivý (D 1931, i prem.; část hry čas. 1919); Ovzduší 
mých studentských románů (přednáška, 1931); Děd 
Václav Šaroch (R 1932,1. díl zamýšlené trilogie Děs 
z prázdna, psáno od 1907; ed. A. Novák, J. O. No
votný); Stará galerie (BB 1933, ed. V. Kripner); Mla
dost (PP 1933, ed. Z. Hásková); Kruté dítě (D 1933, 
ed. Š. Jež, 1. akt čas. 1910); Literatura a společnost 
(přednáška, 1934); Povídky Emila Šarocha (1935, 
zlomky kn. Vnuk Emil Šaroch, 2. dílu zamýšlené tri
logie Děs z prázdna, částečně publik. 1912—15, ed. 
A. Novák). — Překlady: A. Capus: Slečinka z pošty 
(1911); G. ďAnnunzio: Animal triste (1912, s A. Pro
cházkou); O. Hansson: Zlaté mládí (1916, s K. Ka
mínkem); — posmrtně: Francouzská poezie nové 
doby v překladech V. Dýka (1957, usp. K. Čechák). 
— Ostatní práce: O Balkánu a o nás (politická bro
žura, 1913; vyd. 1912 konfiskováno); Výlety páně 
Broučkovy (libreto pro operu L. Janáčka na námět 
Sv. Čecha, Vídeň 1920, s F. S. Procházkou); Inter ar- 
ma (publicistika z 1914—18; 1928); Ad usum pana 
prezidenta republiky (1929); — posmrtně: Českoslo
venská národní demokracie (přednáška, 1931); O ná
rodní stát (politická publicistika z 1917—31; 7 sv., 
1932—38 ed. J. O. Novotný). — Výbory: Vybraná ly
rika (1912, usp. autor); Básně (1931, usp. autor); Vý
pravná próza (1936, usp. J. O. Novotný); Básně 
(1955, usp. V. Závada); Opustíš-li mne, nezahynu 
(1956, usp. F. Buriánek); Zapomenuté básně (1957, 
usp. J. Hauft); Krysař a jiné prózy (1957, usp. V. Ju- 
stl); Opustíš-li mne ... (1973, usp. V. Závada); Dobré 
slovo příštím (1982, usp. E. Petiška). — Souborná vy
dání: Spisy V. D. (nakl. F. Topič, 1918 — 24, 7 sv.); 
Spisy V. D. (nakl. Fr. Borový, 1938—42, 7 sv., ed. A. 
Novák); Spisy V. D. (nakl. Fr. Borový, 1947—49, 
3 sv., ed. A. Grund). ■ SCÉNICKY. Hra: Devátá noc 
(1921). — Překlady: K. Sternheim: Snob (1915); M. 
van Vryndt: Hloupá Dorka (1915); J. W. Goethe: 
Sourozenci (1916); A. de Musset: Slon (1916); A. 
Strindberg: Opojení (1916). ■ KORESPONDENCE: 
Z pohlednic adresovaných paní MUDr. B. Nevšíma- 
lové (z 1922—31), Lumír 1931/32; Z dopisů V. Dýka 
H. Jelínkovi (z 1907-28), Lumír 1937/38; Z. Dyko- 
vá-Hásková: Nedokončený dopis V. Dýka R. Keplo- 
vi (z 1906), Lumír 1937/38; Korespondence L. Janáč
ka s libretisty Výletů Broučkových (1950, ed. A. Rek- 
torys); V. D., S. K. Neumann, bratří Čapkové: Kore
spondence z let 1905—1918 (S. K. Neumannovi 
z 1910—18; 1962, ed. S. Jarošová, M. Blahynka, F. 
Všetička). ■ REDIGOVAL časopis: Lumír 
(1907-31; 1907-10 s J. Vlčkem, 1910-1911 s J. 
Kamperem, 1911 — 12 sám, 1912—22 s H. Jelínkem,
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1922—28 s H. Jelínkem a F. Skácelíkem, 1928—31 
v rámci red. kruhu); almanachy: Almanach na rok 
1900 (1900, s K. Kamínkem a A. Procházkou), Stu
dentský almanach (1904, s J. Krejčím); sborník: Pré
mie Umělecké besedy na rok 1908 (1908, s J. Kam- 
perem). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: L. K. Hofma
na Sebrané spisy 2. Spisy smíšené (1905, s J. Glíickli- 
chem a K. Kroftou); Nová česká poezie (antologie, 
1907, s A. Novákem); Výbor ze spisů V. Hálka (1923, 
se Š. Ježem a F. Skácelíkem). ■

BIBLIOGRAFIE: J. O. Novotný: Soupis časopi
seckých prací V. D. (1895-1909), Lumír 1927/28; N. 
Gajerová, P. Kučera in Z. Myšička: V. D. (1971). ■ 
LITERATURA: K. H. Hilar: V. D. Esej o jeho ironii 
(1910); J. Hajšman: V. D. v domácím odboji (1931); 
A. Hartl: O politickém básníku (1931); M. Rutte: V. 
D. (1931); sb. Rodný kraj v životě a díle V. D. (1934, 
usp. J. Stáhlík); H. Jelínek: V. D. (1932); A. Novák: V. 
D. (1936); E. Janský: Mládí v díle V. D. (1937); Kata
log výstavy Život a dílo V. D. (1948); Z. Myšička: V. 
D. (1971). ■ J. Karásek: V. D., in Impresionisté a iro- 
nikové (1903); A. Procházka: V. D., in České kritiky 
(1912); O. Fischer: V. D., in K dramatu (1919); J. 
Laichter: Generace devadesátých let v románech V. 
D., in Uměním k životu (1919); K. Sezima: Sebeiro- 
nie zrazeného srdce, in Podobizny a reliéfy (1919); P. 
M. Haškovec: V. D. překladatel, Lumír 1927/28; M. 
Hýsek: V. D. jako literární kritik, Lumír 1927/28; J.
O. Novotný: V. D. a prosinec 1897, Cesta 1927/28; 
M. Rutte: Dramatik deziluzionismu, Lumír 1927/28;
P. Fraenkl: Mladistvá lyrika V. D., Sever a východ 
1928; V. Jirát: Rýmové umění V. D., Lumír 1930/31 
→ O smyslu formy (1946); Lumír 1930/31, č. 9 (smu
teční číslo); F. X. Šalda: V. D., básník a politik, SZáp 
1930/31; J. Fučík: Rytíř V. D., Tvorba 1931; J. Malý: 
Politické začátky V. D., Nové Čechy 1931; Dykův 
archív in Lumír 1931/32; A. Novák: V. D. a O. Březi
na, Lumír 1931/32 + Problém smrti v poezii V. D., 
Lumír 1931/32; P. Buzková: Drama V. D., in České 
drama (1932); A. Veselý: V. D. dramatik, Lumír 
1932/33; F. Kropáč: K estetice básnického díla V. D., 
Lumír 1933/34; F. X. Šalda: Několik myšlenek na té
ma básník a politika, ŠZáp 1933/34; F. Kropáč: Me
tafora a metonymie v básnickém díle V. D., Lumír 
1934/35; K. Krejčí: Bourgetův Žák a Hackenschmid, 
Lumír 1935/36 → Česká literatura a kulturní proudy 
evropské (1975); A. Veselý: O D. próze, Lumír 1936/ 
37; V. Lišková: Kniha D. povídek, LidN 8. 1. 1939 + 
Znovu D. Krysař, LidN 8. 5. 1939, obojí → Posmrtný 
odlitek z prací Věry Liškové (1945); M. Rutte: Na 
hranici země a času, in Mohyly s vavřínem (1939); J. 
Můldner: Neznámá kniha V. D. čili O velikém smut
ku A. Procházky, Zvon 1939/40; A. Pražák: Za V. D., 
in Míza stromu (1940); V. Bitnar: V. D. a Katolická 
moderna, sb. Kruh (1941); J. B. Čapek: V. D. básník, 
in Záření ducha a slova (1948); A. Grund: V. D., Ky
tice 1948; B. Polaný Válečná tetralogie Dykova, No
vý život 1950 → Život a slovo (1964); A. M. Píša: 

Poezie V. D., in V. D.: Básně (1955) → Stopami poe
zie (1962); B. Polán: Průřez básnickým dílem V. D., 
NŽ 1956 → Život a slovo (1964); V. Justl: O V. D., in 
V. D.: Krysař a jiné prózy (1957); V. Forst: Předvá
lečná satira V. D., sb. O české satiře (1959); M. Jirás
ková: Několik poznámek k D. Válečné tetralogii, 
ČLit 1963; M. Lukeš: Dykovo drama, in V. D.: 
Zmoudření Dona Quijota — Krysař (1964); A. M. 
Píša: Tragický ironik V. D., in Stopami dramatu a di
vadla (1967); Z. Adamová: Pověst o krysaři, ČLit 
1968; F. Buriánek in Generace buřičů (1968); T. Voj
těch: V. D. a těšínská krize v letech 1918—1920, 
SISb 1971; V. Závada in V. D.: Opustíš-li mne... 
(1973) → Krajina a lidé mého srdce (1975); J. Ope- 
lík: Dvě dykovské marginálie, ČLit 1974; A. Hájko
vá: Pomsty individualistovy, ČLit 1977; J. Mourko
vé: Poslední romantik, Lit. měsíčník 1977, č. 10; Š. 
Vlašín in V. D.: Anebo a jiné básně (1980).

jo

Josef Dýmá
* 13. 3. 1882 Náměšť nad Oslavou
† 2. 8. 1933 Praha

Žurnalista a povídkář, překladatel ruské i francouz
ské beletrie.

Po absolvování reálky v Brně (mat. 1902) tam 
začal navštěvovat vysokou školu technickou, 
ale studií brzy zanechal a šel k novinám. Před 
válkou pracoval jako redaktor v pokrokových 
a protiklerikálních listech: od 1904 v brněnské 
Moravské orlici, po čase v olomouckém Pozo
ru, od 1912 v Zájmech Slovače vydávaných 
v Uherském Hradišti. Hned začátkem války 
narukoval na ruskou frontu, už 24. 8.1914 padl 
do zajetí a byl internován v zajateckých tábo
rech v Turkestánu. Ještě jako zajatec začal 
v Taškentě 1915 organizovat československý 
odboj a přispívat do petrohradského Čecho
slováka, od června 1916 působil v Kyjevě ve 
Svazu spolků československých na Rusi (ze
jména v jeho tiskovém orgánu Zprávy) a krát
ce v redakci Čechoslovana, odkud koncem ro
ku pro organizační neshody vystoupil; působil 
dále jako neúnavný emisar československých 
legií a redaktor legionářských časopisů (1918
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ve Vladivostoku Věstník Dálného východu, 
1918—19 v Jekatěrinburgu Československý 
deník). V srpnu 1919 se v hodnosti nadporučí
ka vrátil do vlasti, kde nadále pracoval jako 
žurnalista. V období 1920—24 byl šéfredakto
rem plzeňského listu Český směr, od 1924 až 
do své smrti politickým redaktorem (zvláště 
parlamentním zpravodajem) deníku Národní 
osvobození, jehož byl spoluzakladatelem. Ve
dle toho stál u zrodu Čs. obce legionářské (od 
1921) a aktivně pracoval v Syndikátu čs. novi
nářů (zasloužil se zejména o zřízení sociálního 
pojištění pro žurnalisty). Zemřel na cukrovku 
a tuberkulózu, zpopelněn byl ve strašnickém 
krematoriu v Praze.

Těžiště D. beletristické činnosti leží v malé 
prozaické formě. Začal povídkami psanými 
exaltovaným jazykem, na ně navázal drobný
mi symbolistními prózami (Žhavé krůpěje) ob
dobnými těm, o jaké se v knize Má cesta po
koušel jeho přítel J. Uher; hororové povídky 
posledního svazku (Otřesy) psal formou dra
matického dialogu. S citovou dojímavostí evo
koval D. především lidi, kteří podléhají suro
vosti světa ovládaného peněžními vztahy nebo 
zmítaného válkou, a bizarní postavy stravova
né vnitřním běsem; v tom se patrně projevil 
jeho blízký vztah k ruské próze, kterou po vál
ce sám překládal. Závažnou část své publicisti
ky věnoval líčení, výkladu a propagaci legio
nářského odboje na Rusi.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Ptáček, Josef Dumas, 
Mojmír (vesměs v legionářském tisku v Rusku); jd., 
J. D., -r. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čechoslovák (Petrohrad, 
od 1915); Čechoslovan (Kyjev, od 1916); Českoslo
venský deník (Jekatěrinburg, od 1918); Čes. směr 
(Plzeň, od 1920); Dobrý den (od 1927); Lid. noviny 
(od 1902); Morava (od 1901); Mor. orlice; Mor. slez, 
revue (od 1905); Nár. obzor (od 1908); Nár. osvobo
zení (1924—31); Našinec (Olomouc); Srdce (od 
1901); Světozor (od 1929); Věstník Dálného výcho
du (Vladivostok, od 1918); Zájmy Slovače (Uh. Hra
diště). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Povídky a bizarerie 
(1908); Žhavé krůpěje (PP 1909); Otřesy (PP 1919); 
Hra na papínka (D b. d., 1922). — Překlady: L. I. 
Mečnikov: Počátky civilizace (1920); A. T. Averčen- 
ko: Zamilovaný Filimon Buzykin... (1920) + Ďá
belské úklady a jiné humoresky (1920); P. K. Koz
lovi Mrtvé město Chara-Choto (1929); V. J. Šiškov: 
Divadlo v Ohryzově (1929); R. L. Samojlovič: SOS 
od severního pólu (1930); P. S. Romanov: Nová lás
ka (1932); L. D. Trockij: Německo klíčem k meziná
rodní situaci (1932); I. Ilf, J. Petrov: Dvanáct křesel 
(1933); M. Zoščenko: Šibal Griška (1933). - Ostatní 

práce: Ztráta 400 000 korun národního jmění. Diva
delní aféra (b. d., 1908); Cestou k svobodě (články 
z legionářského tisku 1915—17; 1920); Od obrození 
národa k jeho svobodě (1920); Anabaze (články z le
gionářského tisku 1918-19; 1922). ■ REDIGO
VAL: Kalendář Čechoslovanu na rok 1917 (Kyjev 
1916). ■

LITERATURA: S. K. N. (Neumann): Dvě knížky 
próz, MS1R 1907/08 → Stati a projevy 3 (1969); A. 
Drtil: ref. Povídky a bizarerie, Novina 1908; -vh-: 
ref. Cestou k svobodě, Kmen 1920; J. Kudela: ref. 
Cestou k svobodě, LidN 23. 10. 1921 4- ref. Anaba
ze, LidN 8. 3.1922; an.: nekrolog, NO 3. a 6.8.1933.

jo

Ladislav Dymeš

* 8. 4. 1901 Rosice u Chrudimi
† 22. 4. 1971 Kostelec nad Černými lesy

Lyrický básník, prozaik.

Jeho otec byl technickým adjunktem. Obecnou 
školu vychodil L. D. v rodišti, 1919 maturoval 
na reálném gymnáziu v Chrudimi a pak studo
val na právnické fakultě UK (doktorát až 
1934), 1922 na několikaměsíční studijní cestě 
v Německu. Po návratu se stal redakčním ta
jemníkem Masarykova slovníku naučného, za 
4 měsíce se však musel pro vážnou chorobu 
(která ho pronásledovala po celý život) uchýlit 
do svého rodiště. 1924 se stal finančním konci- 
pientem na Slovensku (Liptovský Mikuláš, 
Bratislava, Topofčany). Od 1926 žil v Praze ja
ko volný literát, po roce však přijal zaměstná
ní v Léčebném fondu veřejných zaměstnanců. 
1927—28 byl 3 měsíce žalářován jako autor 
básně Revoluce v Praze (psána pro čas. Pravda 
mládeže 1926, konfiskována). Pak žil opět ja
ko volný literát až do doby, kdy začal vykoná
vat právnickou praxi, nejprve v Chrasti 
u Chrudimi (1931), pak v Mirovicích (1932), 
Blatné (1933), Náchodě (1933), Poličce (1933— 
34), Praze (1935), Josefově u Jaroměře (od 
1936) a nakonec v Kutné Hoře (od 1939 do 
penzionování 1955).

Útlé D. básnické sbírky obsahují melodic
kou, tvárně nevýbojnou poezii, jež usiluje vy-
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nést intimně osobní náměty do meditativní po
lohy. Teskné sny plachého samotáře (Paní 
v závoji) získaly postupně podobu nenaplněné 
erotické touhy. Básník, jenž byl ve svých za
čátcích v 1. pol. 20. let stržen levicovým hnu
tím, se stále více přikláněl k náboženské víře. 
Tradicionalistické pojetí této ideové orientace, 
vrcholící D. poezií z válečných let, posilují 
v kulturně estetické rovině časté motivy antic
ké.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jan Zličan, Pavel Jun; Dý. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta; Čas; Červen; Čes. slovo; 
Domov a svět; Host; Južné Slovensko; Kohoutek; 
Komunist. kalendář; Komunistka; Letem světem; 
Lumír; Malý čtenář; Národní a Stavovské divadlo; 
Nár. kultura; Nár. osvobození; Nár. politika; Novina 
(Opava); Pramen; Pravda mládeže; Právo lidu; Pro- 
letkult; Reflektor; Rozsévačka; Rudé právo; Rudý 
večerník; Severočes. deník; Sršatec; Topičův sbor
ník; Tribuna; Tvorba; Unie; Úsvit; Volná myšlenka; 
Země; Zvon. I KNIŽNĚ. Beletriesvěta do světa 
(BB 1925, přeprac. a rozšiř, vyd. 1929); Zpěvačka 
dobrého srdce (PP 1927); Poslední výzva (BB pro 
ml., 1929, konfisk.); Paní v závoji (BB 1935); Člověk, 
jehož jsem potkal (BB 1936); Stan pod nebesy (BB 
1937); Sen nad strunami (BB 1939); Chrámy (BB
1940) ; Kvetoucí sen (BB 1940); Motýl ve větru (BB
1941) ; Nový měsíc (BB 1944); Lyra neumlčená (BB 
1945). ■

LITERATURA: J. Karásek ze Lvovic: Nové umě
ní, Lit. listy 1923/24; F. Götz: Dva melancholikové 
(ref. Ze světa do světa), NO 6. 9.1925; A. C. Nor: ref. 
Zpěvačka dobrého srdce, Host 1927/28; V. Hrbek 
(Z. Kalista): Poznámky o nové lyrice (ref. Člověk, je
hož jsem potkal), Lumír 1936/37; V. Hrbek (Z. Kalis
ta): Lyrická tříšť (ref. Stan pod nebesy, Sen nad stru
nami), Lumír 1938/39; J. Heyduk: Marginálie (ref. 
Motýl ve větru), LidN 20. 7. 1941.

Pb

Karel Dyrynk 

* 25. 3. 1876 Praha
† 2. 7. 1949 Praha

Typograf a grafik, autor odborných typografických 
spisů a spoluzakladatel české typografické kritiky; 
překladatel z francouzštiny.

Po vyučení pracoval jako sazeč v různých 
pražských tiskárnách. Na renesanci české ty
pografie a vzniku české bibliofilie se začal 
prakticky podílet, když v období 1903—06 
pracoval v tiskárně É. Leschingra a hlavně 
když působil v tiskárně Politiky (1906—13), 
kdy se stal blízkým spolupracovníkem V. 
Preissiga, Z. Braunerové, V. H. Brunnera 
a podporovatelem spah M. Martena. Tehdy 
začal také sám navrhovat knižní úpravy, vy
tvářet a realizovat svá první písma, psát typo
grafickou kritiku a redigovat typografické, 
resp. bibliofilské časopisy. Za účast na stávce 
typografů, kterou jako sociální demokrat spo- 
luorganizoval 1913 (mj. se svým švagrem B. 
M. Weigertem, 1873—1952, typografem, pře
kladatelem a bývalým omladinářským vůd
cem), byl propuštěn a dlouho nemohl najít 
práci. Za války se uchytil v tiskárně T. Venty, 
1919 byl jmenován technickým ředitelem Stát
ní tiskárny a zasloužil se o její pronikavou mo
dernizaci. Po odchodu do důchodu (1934) si 
najal Reylovu tiskárnu na Malé Straně a usku
tečňoval zde dále své snahy o českou knihu 
krásnou písmem, grafickou úpravou a výzdo
bou. Pohřben byl v Praze na Vinohradském 
hřbitově.

Svou typografickou praxi doplňoval K. D. 
literární činností. Původní práce věnoval pro
blematice vlastní profese, překlady vybíral 
z tvorby velkých zjevů dobově relevantní pró
zy francouzské a ojediněle i severské (G. Flau- 
bert, A. France, K. Hamsun).

PŘÍSPĚVKY in: Bibliofil; Čes. bibliofil (od 1910); 
Čes. svět; Grafický obzor; Knihomol o knihách, li
dech a událostech; Ročenka čes. knihtiskařů (od 
1911); Typografia (od 1905). ■ KNIŽNĚ. Překlady: 
J. Verne: Chancellor, Martin Paz (1907); G. Delanne: 
Perisprit (1908); C. Flammarion: Cesty balónem 
(1908, s B. M. Weigertem); Svět před stvořením člo
věka (1909, s B. M. Weigertem); K. Hamsun: Mysté
rie (1909); G. Flaubert: Paní Bovaryová (1913, s B. 
M. Weigertem); P. a V. Margueritte: Zuzka (1917); 
A. France: Místodržitel judský (1923) + Tři legendy 
z knihy L’étui de nacre A. France (1924); A. Masson- 
Forestier: Zmizení na moři (1924). — Ostatní práce: 
Pravidla sazby typografické (1908); Krásná kniha — 
její technická úprava (1909); Typograf o knihách 
(1911); Sazba akcidenční (1.1920,2.1925); České pů
vodní typografické písmo (1925); Knihtiskař zákaz
níkovi (1926); Dvě bibliofilské otázky (1927); České 
akcenty (1930); Písma Josefa Váchala (1930); Ležaté 
písmo čili kurzíva-italka (1931); O novém vydání Bi-
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bií kralické (1935, s J. Píckou); K prvnímu bibliofil
skému vydání Slezských písní (polemika, 1938); Mo
derní české písmařství (1947). ■ REDIGOVAL časo
pisy: Typografia (1905—19), Český svět (1915—19, 
obrazová část), Knihomol o knihách, lidech a udá
lostech (1916-17). ■

LITERATURA: M. Marten: ref. Krásná kniha..., 
Moderní revue sv. 22,1909/10, s. 109; A. M. (Macek): 
Monografie o literatuře a umění (ref. Typograf 
o knihách), Akademie 1911/12; Jubilejní číslo Typo- 
grafia 1926, č. 2 (hl. A. Novák: D. obnovitel); K Jan
ský: Bibliofilské tisky, LitN 1930/31, č. 3; m. n. (M. 
Novotný): Bouře ve sklenici, LidN 14. 5. 1938; A. 
Chvála: Za typografem K. D., Typografia 1949.

jo

Josef Ehrenberger

* 21. 7. 1815 Korouhev u Poličky
† 7. 2. 1882 Praha

Autor lidovýchovných, katolicky tendenčních poví
dek historických a vesnických, jeden z prvních pěsti
telů původní prózy pro mládež. Básník, spisovatel 
historických pojednání.

Otec byl poddaný sedlák z písmáckého rodu. 
Aby se naučil německy, byl J. E. poslán 1826 
do vsi Vendolí (Poličsko), 1827 do hlavní školy 
v Poličce. Gymnázium a filozofii vystudoval 
v Litomyšli 1829—38 (národně se tam uvědo
mil), teologii v Hradci Král., na kněze byl vy
svěcen 1841. Byl kaplanem v německé vesnici 
Květná na Poličsku, pak na Rychnovsku: od 
1842 ve Skuhrově nad Bělou, od 1844 v Solni
ci. 1853 byl ustanoven administrátorem a rok 
nato farářem ve Skuhrově nad Bělou, 1860 fa
rářem v Solnici (účast na veřejném životě). 
1868 byl jmenován sídelním kanovníkem na 
Vyšehradě, 1871 též zbraslavským vikářem; 
1881 byl naposledy návštěvou v Solnici. Pohř
ben byl na Vyšehradě, jeho hrob byl při poz
dějších úpravách hřbitova zrušen.

Začal literárně tvořit a publikovat za studií 
v semináři, v 40. letech psal hlavně historické 
povídky, 1855 otiskl první vesnickou povídku, 
té se převážně věnoval v 60. letech, v 70. letech 
oběma žánrům. Poezii publikoval nesoustavně 

(pověsti, krátké veršované povídky, písně pro 
mládež, humoristické deklamovánky). Ze stu
dia solnického archívu vytěžil kulturněhisto- 
rické stati, které uveřejňoval od konce 40. let 
v ČČM; pro potřeby učitelů pořídil soupis his
torických památek na území rychnovského vi- 
kariátu. V 50. letech knižně vydal svá kázání 
(byl proslulým kazatelem); od poč. 70. let do 
konce života vydával tendenční a polemické 
brožury (zejm. v Hlasech katol. spolku tisko
vého), pojednávající o aktuálních záležitos
tech společenských (vystěhovalectví, občanský 
sňatek, výminkáři aj.). — Veškerá E. prozaická 
tvorba je koncipována jako katolicky tenden
ční četba pro lid, vedle zábavnosti má funkci 
vzdělavatelskou (poučení o národní minulosti, 
návodné příklady pro chování a rozhodování) 
a výchovnou (výchova náboženská, morální, 
národnostní). Sepětí s aktuálními ideologický
mi potřebami katolické církve se stupňuje od 
60. let. Historická próza E. je vesměs povídko
vá; výjimečně nabývá rozměrnější povídka 
charakteru románového (Boj a vítězství prav
dy boží v Čechách). Nejvíce povídek je situo
váno do 13.—14. stol. (Ostruha krále Jana) a 
do 17.—18. stol.; odehrávají se většinou v rod
ném kraji autorově a v oblasti jeho působení, 
látky jsou převzaty z kronik, z archívního ma
teriálu nebo z ústní tradice (povídky s těmito 
látkami E. obvykle označuje jako „pověsti“). 
Výklad o historické situaci je vsunut v podobě 
samostatných věcně poučujících komentářů, 
někdy parafrázujících text odborné literatury 
(např. Palackého Dějin). Příznačná historická 
životní atmosféra je zpodobena jen výjimečně 
(obrázek z 16. stol. Knap a písař). Děje poví
dek (obvykle milostné příběhy) jsou jednodu
ché, fabule je rozvíjena pomocí romantických 
konvencí, charaktery postav jsou konstantní, 
jejich hodnocení je jednoznačné. Obdobnou 
metodou jsou zpracovány i E. historické po
vídky pro mládež. Látkou z českých dějin, his
toricky vzdělavatelským zaměřením, národně 
uvědomovací tendencí i vyprávěčskou doved
ností vnášejí nové kvality do tohoto žánru 
u nás a podílejí se na dobovém úsilí o vytvoře
ní původní prózy pro mládež. Obliba povídky 
Kaplička pod lipami, vydané v Dědictví malič
kých, prý způsobila, že se počet jeho členů 
zdvojnásobil. — Látkou vesnických povídek 
jsou jevy venkovského života, zpodobované 
i Tylem, Pravdou, Němcovou: sňatky z ohledů 
majetkových, výminkáři, rozpad patriarchální
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vesnice, vystěhovalectví a odchod venkovanů 
do města, venkovští učitelé apod. Příčinu zá
porných jevů spojuje E. s úpadkem víry 
a nápravu hledá v obnovení životního stylu 
podle regulí katolické církve (Čermákova ro
dina, rozsáhlá povídka s dobovým pozadím 
prusko-rakouské války 1866). Zvláště povídky 
z pozdější doby jsou ilustrací apriorní teze. 
Venkovské prostředí je zpodobeno pomocí 
charakteristických figurek (příznačné pro E. 
jsou postavy venkovských babek), výjevů, 
zvyků, záznamem písní, převzetím některých 
prvků lidové mluvy, častým užíváním přísloví 
a rčení. Tendenčností jsou méně zatíženy 
obrázky soustředěné k charakteristice postavy 
nebo vyprávějící nesložitý, často humorně za
barvený příběh (Excurrendo mládenec, Za
mrzlé ohlášky, Jeskyně u proudů Svatojan
ských). Některé obrázky mají charakter me
moárový (Smutné posvícení).

ŠIFRY: E., J. E. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. Besedník 
(1861); Blahověst (od 1866); ČČM (1847-57); Čes
kobratrský hlasatel (od 1849); sb. Duševní zábava 
(1859); Hlasy katol. spolku tiskového (od 1870); Ka
lendář učitelský (od 1861); Květy (od 1839); Lumír 
(od 1856); Moravan (od 1869); Nár. noviny (1849); 
Pečírkův Nár. kalendář (od 1872); alm. Perly české 
(1855); Posel z Prahy (od 1858); Poutník (od 1846); 
Poutník z Prahy (od 1862); Přítel mládeže (od 1846); 
Školník pro učitelstvo diecéze kralohradecké (od 
1853). I KNIŽNĚ. Beletrie: Původní vlastenské 
povídky, pověsti a báchorky, sv. 1—6 (PP a BB 
1844—48); Ostruha krále Jana čili Založení kostela 
na Líboborku (P pro ml., 1845, opr. vyd. 1863); Tata
ři na Moravě anebo Bůh svých věrných neopustí! (P 
pro ml., 1847, opr. vyd. 1863); Vítězství u Hoříně 
anebo Braniboři na outěku z Cech (P 1857); Kaplič
ka pod lipami (P pro ml., 1862); Invalida (P pro ml., 
1863); Bratr Renát (P pro ml., 1864); Dar Arnošta 
z Pardubic (P pro ml., 1865); Čermákova rodina 
aneb Pýcha vede k pádu a zapření sebe k vítězství 
(P 1867); Vlasta a Markéta (P pro ml., 1870); Boj 
a vítězství pravdy boží v Čechách (P 1872); Bystručtí 
a Polučtí čili Sňatek divém (P 1872); Svatba na bis
kupství (P 1874); Švejda s rozbitým čelem na dvojím 
místě (P 1874); Menší pečeť kapitoly vyšehradské 
(P 1875); Knap a písař (P 1875); O den později (P 
1875); Půl zlatého prsténku (1875); Sedlák a statkář 
(P 1877); Obrázek z pouti svatojanské (P 1878); 
Lhota dvořácká Lhotou žebrací (P 1880). — Ostatní 
práce: Řeči duchovní na všecky neděle a svátky ce
lého roku (1852-53); Dvacatero řečí a promluv... 
(1854); Kázaní na všecky neděle a svátky celého ro
ku (1855); Listy z Ameriky a o Rusi (1870); Manžel

ství bez svátosti aneb Smlouva jako smlouva (1870); 
Zkáza z tebe, Izraeli! aneb Na kněze se všechno sve
ze (1870); Široké řemeny z cizé kůže aneb Kněžské 
statky na pochmátky (1870); Lidé dle starého a no
vého řádu čili Jak bývá na výminku (1876); Za páté, 
nezabiješ! čili Marnost podepírat, co se držet nedá 
(1876); Upomínky ze dnů Matěje Sychry. Příspěvek 
životopisný... (1876); Víno a ocet v jednom sudě. 
Dodatek k slavnosti Koperníkově (1880). — Soubor
ná vydání: Sebrané spisy zábavné (Cyrilometoděj
ská knihtiskárna, 1874—80, 6 sv.); Sebrané spisy zá
bavné (nakl. G. Franci, 1900—03, 7 sv., usp. X. Dvo
řák). I

LITERATURA: F. Doucha: ref. Ostruha krále Ja
na, Čes. včela 1845; K. Sabina: Novelistika a roma- 
nopisectví české doby novější, Krit. příloha NL 1864 
→ Články literárně dějepisné 1 (1912); J. Neruda: J. 
E., Humorist, listy 1880 → Podobizny 1 (1951); ■ ne
krology: an., NL 8. 2. 1882; V. Beneš Třebízský, 
Osvěta 1882; O. Mokrý, Květy 1882 ■; A. Dostál: J. 
E., Vlast 1914; V. Červinka: J. E., Zlatá Praha 1915; 
A. Dostál: J. E.-humorista, Čech 1915 + J. E., kanov
ník a spisovatel český, Hlasy svatováclavské 1916; 
A. Procházka: K Jiráskovým počátkům literárním 
(námět povídky Ztracenci je asi převzat z E.; k tomu 
Jiráskův komentář), ČMF 1929; F. Strejček in Hu
morem ke zdraví a síle národa (1936); J. Beneš: J. E., 
in Ač zemřeli, ještě mluví (1964); B. Nováková: Be
letristické dílo J. E., sb. Orlické hory — Podorlicko 
1974.

mo

Pavel Eisner

* 16. 1. 1889 Praha
† 8. 7. 1958 Praha

Překladatel z němčiny, francouzštiny, španělštiny, 
italštiny, angličtiny, ruštiny, srbocharvátštiny, ma
ďarštiny, islandštiny a orientálních jazyků, spisova
tel, kritik a novinář, bilingvista publikující česky 
i německy a také překládající z češtiny do němčiny, 
autor úvah, studií a esejů o literatuře, hudbě a jazy
ce, příležitostný teoretik překladatelství.

Narodil se v pražské měšťanské rodině (otec 
byl zaměstnán jako obchodní jednatel), kde se 
přes německé jazykové tradice udržovalo čes
ké národní povědomí. Studoval na české reál-
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ce a po jejím absolvování (1906) složil 1910 
doplňovací maturitu na gymnáziu. Úmysl vě
novat se hudbě mu znemožnila vážná choroba 
sluchu. 1911 — 16 studoval na filoz. fakultě 
pražské něm. univerzity germanistiku, slavisti- 
ku a romanistiku (doktorát 1918 prací Lessing, 
Goethe und Schiller in tschechischen Uberset- 
zungeri). Přechod z českých středních škol na 
vysokou školu německou zdůvodňoval E. poz
ději mj. snahou propagovat a prosazovat čes
kou kulturu v německé jazykové sféře. 1914— 
39 pracoval v České obchodní a živnostenské 
komoře, mj. i ve funkci šéfa překladatelského 
oddělení. Zároveň byl až do konce 1938 za
městnán jako externí redaktor deníku Prager 
Presse, kam přispíval zejména entrefilety. 
Vzorem žurnalistické práce se mu stal němec
ký publicista a kritik Alfred Kerr. 1939 byl 
předčasně penzionován z rasových důvodů. 
Okupaci prožil v ústraní, uniknuv nacistické 
perzekuci; část svého literárního a překlada
telského díla vydával v té době pod pseudony
my i cizími jmény. Po osvobození působil jako 
nakladatelský redaktor, od 1948 žil jako spiso
vatel a překladatel z povolání. Pohřben byl 
v Praze.

Rozsáhlé, mnohostranné a druhově rozma
nité dílo P. E. zasahovalo do literatury a záro
veň do dalších uměleckých a vědních oborů. 
Jeho nejpočetnější složkou jsou překlady be
letrie, zahrnující několik desítek titulů z poe
zie, prózy, dramatu i esejistiky. Nejvýznamněj
ší z nich jsou překlady německy psané literatu
ry od konce 18. stol, po současnost. Zejména 
E. překlady F. Kafky a T. Manna měly zásadní 
význam pro zdomácnění obou autorů v čes
kém kulturním kontextu. Jako generační druh 
početné skupiny pražských německých spiso
vatelů (byli mezi nimi např. M. Brod, E. E. 
Kisch, F. Werfel) věnoval E. právě jim zvýše
nou pozornost nejen jako překladatel, nýbrž 
i jako interpret osvětlující specifické podmín
ky jejich života a tvorby. — E. také překládal 
z češtiny do němčiny; zde se zasloužil o proni
kání českých básníků (Březiny, Saldy, Vrchlic
kého, Sovy, Halase aj.) i prozaiků (Durycha 
aj.) do německého, a tím také evropského kul
turního povědomí. Vedle moderní české lyriky 
a prózy překládal do němčiny i českou a ostat
ní slovanskou lidovou slovesnost (Volkslieder 
der Slawen, Slowakische Volkslieder), českou 
hudebně vědeckou literaturu (např. o Dvořá
kovi, Janáčkovi, Foerstrovi aj.) a texty oper

ních libret, oratorií atd. (Bratři Karamazovi O. 
Jeremiáše, Otvírání studánek B. Martinů, Dvo
řákova Svatá Ludmila). — Jádro původního E. 
díla vyšlo převážně v 2. pol. 40. let; bylo plo
dem intenzívní tvůrčí činnosti v svízelných 
okupačních podmínkách. Tato tvorba zahrnu
je jak veršovanou lyriku (Sonety kněžně), tak 
esejistiku (Bohyně čeká) zejména však práce 
oscilující mezi sférou umění a vědeckého vý
kladu (Chrám i tvrz, Čeština poklepem i posle
chem) Zbystřený smysl pro jevy vznikající 
v obdobích, kde se různé národní kultury pro
línají a kdy se jeden národní jazyk vyvíjí pod 
vlivem jazyka jiného, prokázal E. zejména ve 
svých příspěvcích máchovských, objasňujících 
problém Máchova bilingvismu, germanismů 
v jeho české a bohemismů v jeho německy 
psané lyrice (Na skále) — Svou bezmála půl
stoletou literární činností se E. významně za
sloužil jak o propagaci české literární a hu
dební kultury v zahraničí, tak o rozšiřování 
obzorů české kultury. Ruku v ruce s jeho čin
ností překladatelskou rozvíjela se i jeho čin
nost popularizační a novinářská. Většinu 
svých překladů provázel komentáři a studiemi. 
Trvalá oscilace mezi uměleckým a vědeckým 
zaujetím, mezi činností překladatelskou a pů
vodní tvorbou, mezi germanistikou a slavisti- 
kou přibližovala typologicky E. zjev tvůrčí 
osobnosti O. Fischera.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Emil Janovský, Faber, Fe- 
rus Homo, František Chlumský, Jan Fárek, Jan Ho
ráček, Jan Orel, Jan Ort, Jana Barborová, Jaroslav 
Dlouhý, Josef Machuta, Karel Babor, Karel Benda, 
Marius Hartman (v překl. do němčiny), R. Černý, Vít 
Sochor; J. O., p.e., P. E„ PE. ■ PŘÍSPĚVKY in: Al
manach Kmene (1930—48; 1931—32 Český Goe
the); Aventinský magazín (1930—31); Cesta (od 
1918); Čin (1929—38; 1932 O antisemitismu); Česko
slovenská vlastivěda 7. Písemnictví (1933, Německá 
literatura na půdě ČSR, od r. 1848 do našich dnů); 
Časopis pro moderní filologii (od 1946); ELK 
(1935 — 39); Host do domu (1955 — 58); Hudební roz
hledy (1958, Janáček spisovatel); Kmen (od 1918); 
Krit. měsíčník (1938—48; 1939 Zrození české dikce 
operní, 1945 Nač je čeština na světě, 1946 Poezie 
a jazyk, 1947 O zásadách básnických překladů z an
tiky, 1948 Franz Kafka a Praha); Kvart (1930—37); 
Kytice (1946—48; Slovo prvorozené); Lid. demokra
cie (od 1951); Listy pro umění a kritiku (1933—37; 
1933 K překladu Durychova Bloudění); Lit. noviny 
(od 1927); Lit. rozhledy (od 1923); Lit. svět (1928); 
Nár. osvobození (od 1928); Naše kniha (od 1921); 
Nový život (1958); Panoráma (od 1928); Přítomnost
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(1925—38; 1928 Němci-Slované-Evropa); Prager 
Presse (1921 — 1938); Rozhledy po literatuře a umě
ní; Rozpravy Aventina (od 1925); Slovesná věda 
(1947—49); Slovo a slovesnost (1936, O věcech ne
přeložitelných); Světová literatura (1956—58); Svob. 
slovo (1950—58); Zlatý máj (od 1957; 1958 K pro
blematice překládání lidové poezie). — ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o umění: Závislost české a německé 
kultury (přednáška, 1919); Milenky (EE 1930); Ge- 
sammelte Werke (FF, Praha 1931); Zwei Literaturen 
und ein Argot (studie, Praha 1937); Veselé pohádky 
(1942, pod jm. nakladatele J. Podroužka); Sonety 
kněžně (BB 1945); Bohyně čeká (E 1945); Na skále 
(studie, 1945); Podivuhodná dobrodružství námořní
ka Sindibada (pro ml., 1945, podle Tisíce a jedné no
ci); Chrám i tvrz (EE 1946); Tři kapitoly o lidové pís
ni (EE 1948); Čeština poklepem i poslechem (EE
1948) ; Malované děti (EE 1949); Milenec Petrarca (E
1949) ; Franz Kafka and Prague (E, New York 1950); 
Mozart a česká národní kultura (1957); — posmrtně: 
P. E. Divadlu hudby (výbor z průvodních slov, 1965). 
— Překlady (do češtiny): L. Labé: Sonety krásné 
provaznice Louisy Labé (1930); R. M. Rilke: Elegie 
z Duina (1930) 4- Bozi a lidé (výbor z poezie, 1936);
J. W. Goethe: Ifigenie, Pandora (1931, in Dramata); 
Němci v českých zemích (výbor, 1931); M. Brod: 
Osudný rok (1934); F. Kafka: Zámek (1935) 4- Pro
ces (1958); L. van Beethoven: Dopisy, myšlenky, 
vzpomínky (výbor, 1936); T. Mann: Utrpení a veli
kost mistrů (1936) 4- Freud a budoucnost (1937) 4- 
Doktor Faustus (1948) + Lota ve Výmaru (1949) + 
Buddenbroókovi (1950) 4- Josef Živitel (1951) 4- 
Zpověď hochštaplera Felixe Krulla (1958, s D. Eis- 
nerovou) 4- Novely a povídky (2 sv., 1959); T. Mom- 
msen: Diktátoři (výbor z Římských dějin, 1936); E. 
Sommer: Templáři (1936) 4- Poselství z Granady 
(1937); P. Wiegler: Dům nad Vltavou (1936); A. Dö- 
blin: Země, kde se neumírá (1938); E. Schikaneder, J. 
G. Giesecke: Kouzelná flétna (libreto k opeře W. A. 
Mozarta, 1939); Skrytý Michelangelo (básně a listy, 
1940, pseud. Jan Ort); M. de Cervantes: Cikánečka

! (1944, pseud. Emil Janovský); Dante: Nový život 
i (1944, pseud. Emil Janovský); F. Petrarca: Vzývání 
! (výbor, 1944, pseud. Emil Janovský); W. Whitman:

Demokracie, ženo má! (výbor ze Stébel trávy, 1945);
K. Gudmundsson: Svatá skála (1946, s J. Vrtišovou); 
B. Lovrié: Kuzmaničova loď (1946); I. S. Turgeněv: 
Šlechtické hnízdo (1946); F. Villon: Básně (1946); 
Smích staré Francie (výbor z veršovaných povídek, 
1948); R. Fuchs: Vzkaz (výbor, 1950, s jinými): L. 
Furnberg: Amadé a Casanova (1950); F. Werfel: 
Verdi (1949) 4- Čtyřicet dnů (1950); H. Heine: Výbor 
z díla (2 sv., 1951); H. Mann: Zrání krále Jindři
cha IV. (1951); H. W. Longfellow: Píseň o Hiawatho- 
vi (1952); Lu Dub: Strom moudrosti (1952, podle 
překladu P. Pouchy); S. Petöfi: Blázen Ištók (1952, 
s D. Eisnerovou); H. J. Ch. von Grimmelshausen: 
Vojna (1953, upraveno); G. Hauptmann: Bobří ko

žich (1953); Nizámí: Chvály (1953, podle překladu J. 
Rypky); H. Kleist: Rozbitý džbán (1954); R. Rolland: 
Život Beethovenův (1954) 4- Goethe a Beethoven 
(1956); Adam de la Halle: Hra pod loubím, Robin 
a Marion (1956); K. H. Mácha: Okusy Ignaze Máchy 
(něm. básně Máchovy, 1956); Ch. de Coster: Thyl 
Ulenspiegel (1957, úprava pro ml.); J. Sonnleithner, 
G. F. Treischke: Fidelio (libreto k opeře L. van Bee
thovena, 1957); — posmrtně: Paní z Vergi (1959); F. 
Schiller: Úklady a láska (1959, s D. Eisnerovou); T. 
Storm: Pavel loutkář (1959); R Wagner: Bludný Ho
lanďan (libreto, 1959, s J. Voglem); — (z češtiny do 
němčiny): Tschechische Anthologie: Vrchlický, So
va, Březina (Lipsko 1917); Slowakische Volkslieder 
(Vídeň 1920); Slowakische Anthologie (Lipsko 
1920); Volkslieder der Slawen (Lipsko 1926); F. X. 
Salda: Sieben Gedichte (Praha 1927); Die Tsche- 
chen. Eine Anthologie aus fůnf Jahrhunderten (Mni
chov 1928); O. Březina: Neun Gedichte (Mnichov 
1928); J. Durych: Friedland (Mnichov 1933; orig.: 
Bloudění); F. Halas: Die alten Frauen (Praha 1936); 
E. Lešehrad: Zwei komische Dichtungen (Praha 
1936); K. H. Mácha: Die sieben Sonette (Praha 
1936); O. Šourek: Antonín Dvořák, sein Leben und 
sein Werk (Praha 1953); J. B. Foerster: Der Pilger 
(Praha 1955); V. Nezval: Antonín Slavíček, ein gros- 
ser tschechischer Malér (1955). — Ostatní práce: Le- 
bendes Tschechisch (učebnice, Praha 1928); Mýtus 
20. století. Alfred Rosenberg a jeho dílo (1947). I 
REDIGOVAL časopis: Zprávy obchodní a živno
stenské komory (1924—31); knižnice: Spisy T. Man- 
na (1930—36), Dílo T. Manna (1948—50); ostatní: 
Příruční slovník německo-český (1936—48, s jinými). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Landsleute. Deutsche 
Prosa aus der Tschechoslowakei von A. Stifter bis F. 
Werfel (Praha 1930); Prag in der deutschen Dich- 
tung (výbor, Praha 1932); Chvála Čech. Umlčená 
svědectví světových básníků (1945); Matky. Kniha 
slovanské poezie lidové (1950). ■

LITERATURA: F. X. Salda: ref. Tschechische 
Anthologie, Kmen 1917, č. 16 → KP 10 (1957) 4- ref. 
Volkslieder der Slawen, Tvorba 1927/28 → KP 13 
(1963); Ktk (J. Krátký): ref. Milenky, Čin 1931/32; F. 
X. Salda: ref. překl. Elegie z Duina, ŠZáp 1930/31; V. 
Jirát: ref. Utrpení a velikost mistrů, LUK 1936; ■ ref. 
Na skále: R. Havel, LF 1946; J. S. Kvapil, KM 1946 
■; B. Polán: ref. Sonety kněžně, KM 1946; J. Linhart: 
ref. Bohyně čeká, KM 1946; ■ ref. Chrám i tvrz: V. 
Černý, KM 1946; M. Dvořák, Akord 1946/47; M. 
Otruba, ČMF 1946/47; O. Králík, Vyšehrad 1947; F. 
Trávníček, Svob. noviny 9. 2. 1947; V. Skalička, SaS 
1947/48 ■; R. Havel: ref. Čeština poklepem i posle
chem, NŘ 1949; cd (J. Hrabák): Kniha o lidové písni 
(ref. Malované děti), Rovnost 15. 10. 1949; J. Buká- 
ček: ref. Milenec Petrarca, ČMF 1949/50; O. Králík: 
ref. Okusy Ignaze Máchy, HD 1956; ■ nekrology: K. 
(J. Kolářík), LitN 1958, č. 28; A. Molnár, Kostnické 
jiskry 1958, č. 28; A. Přidal, HD 1958; F. Gottlieb,
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NŽ 1958 ■; F. Kubka: PaulE. a Pavel E., in Na 
vlastní oči (1959); M. Brod in Život plný bojů (1966); 
O. Štorch-Marien in Paměti nakladatele Aventina 
1 —3 (1967,1970,1972); M. Brod in Pražské hvězdné 
nebe (1969); Š. Engel: Značka p. e. (k 20. výr. úmrtí P. 
E.), Novinář 1978, č. 3.

vk

El Car viz Karel Jiráček

Karel Elgart Sokol

* 18. 1. 1874 Ivančice
† 21. 7. 1929 Potštejn

Prozaik, autor přírodních obrázků a náladových 
próz o citových krizích mládí i široce koncipova
ných společenských románů, dramatik a divadelní, 
literární a výtvarný kritik; v prvních desítiletích 20. 
století významný představitel literárního a kulturní
ho života na Moravě.

Byl synem hostinského, který měl čtyři děti. Po 
matce, roz. Sokolové, a zvláště po jejím bratru 
A. H. Sokolovi (1847—89), novináři, spisovate
li a dramatikovi, přijal své literární jméno, kte
rého používal od 1900, kdy jeho brněnský ro
mán ze školského prostředí Zápas, otištěný 
v Lumíru, způsobil pobouření v brněnské čes
ké veřejnosti i ve školských kruzích. Do obec
né školy chodil v Neslovicích (1879—80) 
a v Židlochovicích (1880—84), potom studoval 
na gymnáziu na Starém Brně (1884—86) a na 
Prvním českém gymnáziu v Brně (1886—88), 
odkud přešel na učitelský ústav (mat. 1892; zde 
byl žákem L. Janáčka a F. Dlouhého). Učil 
v Jaroměřicích nad Rokytnou (1892—97), kde 
organizoval místní kulturní život (byl sbormi
strem pěveckého spolku, jednatelem Sokola, 
založil dramatický kroužek, zřídil knihovnu 

atd.). Když složil zkoušku způsobilosti pro 
měšťanské školy (odbor gramaticko-historic- 
ký), stal se 1897 odborným učitelem na Vyšší 
dívčí škole Vesny v Brně. 1900 se oženil, měl 
dvě děti. 1900—02 navštěvoval jako mimořád
ný posluchač přednášky F. Kameníčka z histo
rie a z dějin umění na české technice v Brně. 
1910 absolvoval odborný kurs pro vzdělání 
učitelů v předmětech živnostensko-obchod- 
ních na pokračovacích školách průmyslových 
a byl jmenován zatímním správcem a pak ře
ditelem ženské průmyslové školy Vesny; od 
1919 byl též ředitelem učitelských ústavů Ves
ny (pro školy průmyslové a hospodyňské). Za 
první světové války (1915—16) působil jako 
učitel ortopedického tělocviku při vojenské 
pozorovací nemocnici v Kroměříži. Zaujímal 
čelné místo v brněnském společenském a kul
turním životě: podílel se na kulturních akcích 
Vesny, na rozšíření brněnského dívčího škol
ství, byl funkcionářem Družstva Českého ná
rodního divadla v Brně, Klubu přátel umění 
(1905—10 jednatelem literárního odboru), 
Moravského kola spisovatelů (1925—29 sta
rostou), pracoval v Sokole aj. Od mládí až do 
posledních let života pěstoval turistiku a pod
nikal cesty do zahraničí; navštívil Německo, 
Rakousko, Itálii, Dalmácii, Dánsko a 1928 pro
cestoval na motocyklu Švýcarsko, jižní Francii 
a severní Itálii. Zemřel za prázdninového po
bytu v Potštejně na záchvat mrtvice při kou
pání. Pohřben byl na ústředním hřbitově v Br
ně.

Značnou část beletristického díla E. S. ovliv
nili V. Mrštík a J. Merhaut, a to především 
tvorbu z prvního desítiletí 20. století, vyznaču
jící se impresionisticky barvitým líčením příro
dy a sledováním citového a smyslového pro
bouzení dětí a dospívajícího mládí s jeho kri
zemi (Děti, Májové bouře, Slunce). Také poz
dější román Zlaté rouno o moravských stu
dentech v Praze je vlastně obdobou románů 
V. Mrštíka Santa Lucia a Zumři. Od malířské, 
statické metody prvního období přešel E. S. 
k rozsáhlým „románovým dramatům“, která 
vyvolávají napětí konstruováním srážek proti- 
kladných postav, ztělesňujících dobro a zlo, 
a stále hojnějším využíváním prostředků lite
ratury detektivní, dobrodružné a fantastické. 
Zatímco první dvě knihy zamýšlené, ale nedo
končené pentalogie, jíž prochází několik hlav
ních postav (Příval, líčící přeměnu tichého mo
ravského městečka v průmyslové středisko
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i tápání mladé inteligence, která se přiklání na 
stranu vykořisťovaných, a Zlaté rouno), se řadí 
k románům generačním a těží z autorových 
vzpomínek, další části cyklu nabyly rysů romá
nu časového a utopického: Černý a Bílý je ro
mantickým obrazem hrůz sociální revoluce, 
chápané jako dílo intrik jednotlivců, v Sahaře 
pak jde o gigantickou kolonizaci pouště, řešící 
problém přelidnění Evropy; pátý díl Tři Stud
né zůstal v náčrtu. E. S. kritizuje kapitalistic
kou společnost, odsuzuje bezohledný shon za 
mamonem a vidí prohlubující se třídní rozpo
ry, věří však v jejich smírné vyrovnání na zá
kladě vzájemného poznání a mravní obrody. 
Pro tyto široce koncipované romány je cha
rakteristická přemíra debat a úvah, ale i dějo
vé konstrukce a vnějškové napětí; místy však 
dosahují působivosti v hromadných scénách 
a v kresbě některých postav. Sklon k lyrice, 
krajinomalbě a poetickému podání uplatnil E. 
S. v povídkových knížkách, v nichž zpracoval 
tragické válečné náměty (Akord života, Zázrak 
lásky) i jemné milostné příběhy (Milostné po
vídky). Dramatické pokusy, v nichž se opakuje 
zejména motiv kapitalistického mamonářství, 
mají význam jen okrajový. — Jako teoretik 
a kritik vyšel E. S. z tzv. moravské kritické 
školy, jejíž zásady formuloval L. Čech. Prokla
moval realismus, spojení umění se životem 
a mravně ušlechtilou tendenci umění. Jeho lite- 
rárněkritická činnost je soustředěna zvláště 
v Pelclových Rozhledech (1902-—05) a v Mo
ravskoslezské revui (1905—11), kde od referá
tů založených především na subjektivních doj
mech dospěl k řadě portrétů moravských spi
sovatelů; nejcennější jsou především jeho stu
die mrštíkovské (v knize Proti proudu, v Revui 
moravskoslezské 1905, 1906/07, v Nivě 1911 
a 1921, ve Zvonu 1926 aj.; na základě autorova 
vyprávění napsal také nárys závěru k románo
vému torzu Zumři, 1912). Od 1918 se zaměřil 
na divadelní kritiku, hlavně v Lidových novi
nách, do nichž psal i fejetony, sloupky, kurzívy 
a vzpomínky, a 1928—29 v Národním osvobo
zení. Jeho zpravidla šetrné divadelní referáty 
vynikaly rozborem jevištního tvaru a herecké 
tvorby, usilovaly o uměleckou dokonalost 
v tradičním duchu á o výchovné působení na 
obecenstvo. Byl považován za nejzasvěceněj
šího brněnského divadelního kritika 20. let.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: E. Čech, E. Sokol, Jan Ve
leba (Mor. orlice a Lid. noviny), J. Ještěrka, Pavel 

Dvořák (Květy), Quidam; Alfa (Lumír), A-n, -b-, Č 
(Lid. noviny), E. (Mor. orlice), E. K., E. S., Eso (Mor. 
orlice), G, g, M-e (Rozhledy a Mor. orlice), -n- (Kro
nika), R (Mor. slez, revue), S., X., Y., y. (Rozhledy). 
■ PŘÍSPĚVKY m:sb. Anketa o regionalismu (1928); 
Čas (1919-20); Českosl. republika (1920—28); Čes- 
kosl. divadlo (1926); Horácké besedy (příl. Horác
kých listů, 1927); Jeviště (1920-21); Kronika (1902); 
Květy (1904-16); Lid. noviny (1907-28; 1918-28 
div. ref.); Lumír (1899—1921); Měšťanská škola (Ti
šnov, 1909 — 10); Mladý svět (1921—22); Mor. orlice 
(1901 — 19, sporadicky); Mor. revue (1899); Mor. slez, 
revue, pův. Revue moravskoslezská (1905—11); 
Mor. slez, sborník (1918); Naděje (1905); Nár. osvo
bození (1928—29, div. ref.); Neděle (1904); Niva 
(1911—21); Oznamovatel ženského vzdělávacího 
a výrobního spolku Vesna v Brně; Panoráma (1928); 
Pramen (1920—25); Pískle v trní (1929); Program 
Národního divadla v Brně (1905); Přehled (1923); 
Rozhledy (1901—05); Slov, pohfady (1922); Topičův 
sborník (1916); Učitelské listy (1902); Večery (příl. 
Lid. novin, 1912); Veraikon (1922); sb. Vesna (1926); 
Vídeňský nár. kalendář (1908—18); Výroční zprávy 
Vyšší dívčí školy Vesny (od 1904); Vzlet (1919); Zla
tá Praha (1917 — 29; 1929 román Věrný les); Zvon 
(1904—26); Život (1901-04). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Děti (P b. d., 1904); Kresby (PP 
a cestopisné črty, 1906); Proti proudu (studie, 1907); 
Slunce (R b. d., 1908); Seznam knih (1908); Májové 
bouře (P b. d., 1911); Příval (R 1917, 1. část cyklu, 
pův. verze v Květech 1909 s tit. Rybník); Drobečci 
a drobečky (PP 1919); Tulákovy lásky (PP 1919); 
Námluvy (D b. d., 1919, prem. 1918); Zlaté rouno (R 
1921, 2. část cyklu); Moloch (D 1922, prem. 1920); 
Milostné povídky (PP 1923); Akord života (PP 
1923); Zázrak lásky (PP 1924); Černý a Bílý (R 1925,
3. část cyklu); Veselý silák (P 1925); Slunovrat (D 
1928); Zaječí král (pohádka, 1928); Sahara (R 1929,
4. část cyklu); Bohatýři (PP 1929); — posmrtně: 
Radhošťské meditace (PP 1929; z 1902—03); Zápas 
(R 1933, pův. v Lumíru 1900). — Ostatní práce: Pří
ruční kniha tělocviku sokolského ve způsobu rozvr
hu (1897, s J. Elgartem); Budoucnost moravského 
Národního divadla (1907). I SCÉNICKY. Hry: Bah
no (1907, pseud. Jan Veleba); Nesmrtelný (1920). ■ 
KORESPONDENCE: B. Slavík: Dopis E. S. Stani
slavu Cyliakovi (z 1923), Kolo 1939; B. Slavík: Z ko
respondence moravských spisovatelů E. S. a Stani
slava Cyliaka (z 1923), LidN 10.8.1941. i REDIGO
VAL časopis: Moravskoslezská revue (1909—10, 
s A. a V. Mrštíkem a O. Skýpalou). ■

BIBLIOGRAFIE: J. S. (Staněk): Soupis tvorby K. 
E. S., in J. Staněk, Ant. Veselý: K. E. S., člověk a dílo 
(1930; soupis knižních prací a větších prací rukopis
ných). ■ LITERATURA: J. Staněk, Ant. Veselý: K. 
E. S., člověk a dílo (1930). ■ ref. Děti: V. O., Přehled 
1903/04; O. Theer, Lumír 1903/04; P. (J. Pelcl), Roz-
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hledy 1903/04 a;a ref. Kresby: Sigma (S. K. Neu
mann), Mor. kraj 1906 + Ta-raaa-ra-bums-ta-raaa!, 
Mor. kraj... 1906, obojí → Stati a projevy 2 (1966); 
... rča (M. Kurt), Revue mor. slez. 1906/07, s. 12 (k 
tomu viz polemika S. K. Neumanna Ta-raaa-ra- 
bums-ta-raaa!); -il, LidN 12. 10. 1906; A. Novák, Pře
hled 1906/07; O. T. (Theer), Lumír 1906, s. 92; M. Hý
sek, Revue mor. slez. 1906/07; M. Marten, Moderní 
revue 1906/07, sv. 19 ■;■ ref. Slunce: B. B-ová (Be
nešová), Novina 1908; A. Novák, Přehled 1907/08; 
ALAP (A. Procházka), Moderní revue 1907/08, sv.
20, s. 584; K. H. Hilar, Pokroková revue 1908/09 ■;
A. Novák: Z nové české prózy (ref. Májové bouře), 
Přehled 1910/11; a ref. Příval: Kolda (E. Konrád), 
Kmen 1917/18; -bm-, PL 28. 10. 1917; jv. (J. Vodák), 
LidN 2. 1. 1918; J. Folprecht, MS1R 1918; K. Sezima, 
Lumír 1917/18 a; Č. J. (Jeřábek): Literatura (ref. Tu
lákovy lásky), MS1R 1919/20, s. 93; a ref. Nesmrtel
ný: A. G. (Gregor), LidN 23. 5. 1920; JBS (J. B. Svr- 
ček), Rovnost 26. 5. 1920; L. Blatný, MS1R 1920, s. 
108 a;a ref. Zlaté rouno: V-ek (B. Václavek), Stu
dentská revue 1921/22; t., Naše doba 1922 a; jbs. (J.
B. Svrček): ref. Moloch, Rovnost 10. 4. 1923; A. No
vák: Sokolovy povídky o lásce a iluzi (ref. Milostné 
povídky), LidN 27. 11. 1923; a ref. Černý a Bílý: A.
C. Nor, Sever a východ 1925; J. O. Novotný, Cesta 
1925/26; P. F. (Fraenkl), Rozpravy Aventina 
1925/26; J. Staněk, LidN 4. 9. 1925 a; J. Staněk: ref. 
Veselý silák, LidN 1. 6. 1926; jk. (J. Krejčí): To naše 
Brno... (ref. Slunovrat), Rovnost 12. 5. 1928; a ref. 
Sahara: J. Staněk, LidN 6.4.1929; -tr (G. Winter), PL 
28. 7. 1929 a;a nekrology: A. N. (Novák) a KZK 
(Klíma), LidN 23. 7. 1929; P., PL 23. 7. 1929; J. Vo
dák, Čes. slovo 27. 7. 1929 → Cestou (1946); Ad. Ve
selý, Naše kniha 1929, s. 269; J. Staněk, Stan 1929; P., 
Mor. orlice 28. 7. 1929; V. Martínek, Pískle v trní 
1929, č. 7 + Rozpravy Aventina 1929/30 a; J. Sta
něk: ref. Bohatýři, LidN 25. 9. 1930; j (J. Elgart): 
Pseudonym K. E., LidN 26. 7. 1929; J. Linhart o do
končení románu Zápas, LidN 21. 7. 1932 + in K. E.
5. : Zápas (1933); A. Novák: První román E. S., LidN
6. 8. 1933 + Brněnské jubileum, LidN 18. 1. 1934; J. 
Linhart: Ladies patronesses, LidN 18. 1. 1934; Ant. 
Veselý: Jako let ptáka mezi dvěma bouřemi, Kolo 
1939; B. Slavík: Tvůrce románového dramatu, LidN
21. 7. 1939; V. Stupka: Brněnský román, Kolo 1939; 
F. Pražák in Spisovatelé učitelé (1946); F. Kosek in 
K. E. S.: Příval (1959).

PP

Barbora Markéta Eliášová

* 2. 11. 1874 Jiříkovice u Brna
† 27. 4. 1957 Praha

Cestovatelka, autorka cestopisných reportáží, bele
trie pro mládež a jazykových učebnic.

Pocházela z chudé venkovské rodiny. Čtyřletá 
osiřela a byla vychovávána jako obecní dítě. 
Velký vliv na ni měl její učitel Jan Hudeček, 
přítel V. Kosmáka, který jí půjčoval knihy. Od 
svých čtrnácti let sloužila nejprve v rodné vsi, 
později v Brně. Na doporučení své zaměstna- 
vatelky, brněnské herečky, odešla do Prahy na 
soukromou jazykovou školu, vykonala státní 
zkoušku z angličtiny a univerzitní zkoušku 
z němčiny a vyučovala na dívčím lyceu v Pra
ze. 1912 se vydala na první z pěti velkých cest 
po světě. Navštívila Japonsko, kde žila půl 
druhého roku mezi místními obyvateli a vyu
čováním evropských jazyků získala prostřed
ky na zpáteční cestu přes Havaj a Severní 
Ameriku. Za první světové války se věnovala 
opět učitelskému povolání, ale již počátkem 
1920 odejela opět do Japonska, kde pracovala 
víc než rok na čs. vyslanectví. V té době pořá
dala též přednášky o své vlasti na univerzitě 
Waseda a na Ženské univerzitě v Tokiu a psa
la do japonských novin Chugaku Sekai (Svět 
studentstva). Za své třetí cesty 1923 zažila 
v Jokohamě katastrofální zemětřesení a po
znala též Cejlon, Singapur, Hongkong a Šang- 
haj. 1926 se vydala na čtvrtou cestu a proces
tovala Jávu, Báli, Austrálii, jižní Afriku a Ka
nárské ostrovy. Pátou cestu uskutečnila 1929; 
kromě Japonska navštívila Koreu, Mandžusko 
a Sovětský svaz. Od 1920, kdy už neučila, uspo
řádala stovky přednášek po celé republice 
a v rozhlase; mezi svými cestami byla několi
krát zaměstnána na ministerstvu zahraničí ja
ko překladatelka z angličtiny. Od 30. let žila 
jako samostatná spisovatelka v Roztokách 
u Prahy a v Praze.

V prvním období své literární činnosti se E. 
soustředila na zážitky ze svý cest. Ústřed
ním tématem jejích cestopisu; reportáží se 
stalo Japonsko, které dobře poznala a upřím
ně si zamilovala. Popisovala podrobně a s by
strým postřehem jak japonské reálie a poetic
kou krásu krajiny, ták i život lidí v jejich zvy
cích a způsobu jednání. V 30. letech přenesla 
svůj zájem na literaturu pro mládež. Čtenář-
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sky živé jsou knihy, k nimž čerpala látku ze ži
vota dětí z exotických zemí (Sunete a Kétai) a 
v nichž mohla využít svých znalostí tamního 
způsobu života. Dívčí románky z domácího 
prostředí jsou poplatný konvencím literatury, 
která vycházela v Červené knihovně (Na stří
brných křídlech mládí).

PSEUDONYM: ELMA. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy 
Času (od 1914); Čes. svět (od 1914); Dětská besídka 
(od 1928); Nár. listy (od 1920); Venkov (od 1926); 
Zlatá Praha (od 1912); Ženské listy (1915); Ženský 
obzor (od 1922); Ženský svět (od 1912). ■ KNIŽNÉ. 
Beletrie: Světlana (D pro ml., b. d., 1911); Rok života 
mezi Japonci a kolem zeměkoule (RpRp 1915); 
Z vlasti samurajů (RpRp 1922); Japonské pohádky 
(1924); V Japonsku v dobách dobrých i zlých (RpRp 
1925); Dcery Nipponu (RpRp b. d., 1925); Rok na 
jižní polokouli (RpRp 1928); Okénka do světa (PP 
pro ml., 1934); Na stříbrných křídlech mládí (R pro 
ml., b. d., 1936); Letkyně Armila (R pro ml., 1937); 
Sunae a Kétai (R pro ml., b. d., 1940); Huria hledá 
cestu do nebe (P pro ml., 1941); Hanako (R pro ml., 
1944). — Překlady: R. Tokutomi: Namiko San 
(1922); P. Nyssens: Cesta ke štěstí a životnímu úspě
chu (1934). — Ostatní práce: Cvičebnice anglického 
jazyka pro školy (1907); First Reading Book, Second 
Reading Book (1919); Anglická učebnice (1920); Pod 
Karlem Perglerem. Rok života na čs. vyslanectví 
v Japonsku (b. d., 1929). I

LITERATURA: J. F. Urban: B. M. E., in České že
ny 2 (1922); F. Homolka: ref. Japonské pohádky, 
Úhor 1925; L. Zbraslavská: ref. Okénka do světa, 
Úhor 1935; M. Kubíčková: ref. Huria hledá cestu do 
nebe, Úhor 1942; jc (J. Cirkl): ref. Sunae a Kétai, 
Štěpnice 1946/47; H. Solarová: Jak to dokázala?, 
Mladá fronta 11. 9. 1955; H. Mertlová: Pětkrát ko
lem světa, Večerní Praha 10. 5. 1956; S. Lvová: Za 
spisovatelkou B. M. E., Lidé a země 1958; J. Kunský: 
V zemi samurajů, in Čeští cestovatelé 2 (1961); E. V.: 
Pozoruhodný ženský osud, Naše rodina 1975.
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ELK

1935-1949

Významná distribučně vydavatelská organizace, 
první knižní klub svého druhu u nás.

ELK (Evropský literární klub) vznikl z iniciati
vy nakladatelského podnikatele Bohumila 
Jandy (1900—1982), tehdy vedoucího předsta
vitele nakladatelství Sfinx, dále jeho bratra 
Ladislava J. (1898—1984), představitele nakla
datelského a distribučního podniku Krameri- 
us, a také z podnětů prof. dr. V. Tilla, spisová-, 
tele E. Vachka i dalších osobností české kultu
ry. Mělo tak být nalezeno východisko z nakla
datelské krize, vyvolané všeobecnou krizí hos
podářskou, aby byl oživen zájem o hodnotnou 
knihu a aby český čtenář dostal do rukou pře
devším dobrou překladovou literaturu. Název 
Evropský literární klub navázal na označení 
Evropská knihovna, což byla jedna z edic na
kladatelství Sfinx, jíž dal jméno E. Vachek. Cí
lem ELKu bylo získat stálou čtenářskou obec, 
aby se při stabilním počtu odběratelů knihy 
podstatně zlevnily. Specifičnost klubu tkvěla 
v tom, že byl založen na principu vydavatel- 
sko-distribučním: knihy ELKu se dostávaly ke 
čtenáři bez zprostředkujícího knihkupeckého 
článku. Základní náborovou a odbytovou jed
notkou byl původně ediční program na jeden 
rok, skládající se z románové řady o 12 svaz
cích, z výročního tisku a klubového časopisu. 
Jádrem ELKu byli účastničtí členové — odbě
ratelé knih: platili za odběr základní řady mě
síční poplatek, činící za jednu knihu zhruba 
polovinu ceny, která by byla pro obdobný titul 
kalkulována podle běžných nakladatelských 
norem. Touto klubovní organizací se ELK lišil 
od Družstevní práce, vytvořené a činné na 
principu družstevním. Počet členů v roce zalo
žení (1935) činil 5 tisíc, následujícího roku 
vzrostl na 16 tis. a rostl až do 1938, kdy měl 
ELK přes 20 tis. členů. Počet členstva za druhé 
světové války zpočátku vzrůstal, potom však 
klesal vlivem edičního programu omezované
ho cenzurou a jinými represemi; po 1945 došlo 
opět k jeho zvýšení (1948 téměř 100 tis.). Dále 
měl klub členy čestné (jmenované valnou hro
madou) a činné (odborníky, zainteresované na 
knižní produkci). — Po přípravách, které na 
počátku 30. let zabraly 4 roky, během nichž 
přípravný výbor klubu navázal spojení s na
kladatelstvím Sfinx za účelem obstarání tech- 
nicko-vydavatelských a distribučních prací, 
uzavřel ELK se Sfinxem smlouvu, že naklada
telství bude pro něj vydávat literaturu podle 
dohodnutého programu a odběrních podmí
nek. Ještě před oficiálním ustavením ELKu byl 
jeho první vydanou knihou román K. Konráda
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Rozchod! (v edici Svět, 1934). Činnost klubu 
začala 1. 1. 1935 (první členové), oficiálně byl 
založen 6. 7. 1935 (schváleny Stanovy spolku 
ELK); 20. 12. 1940 se stal samostatným nakla
datelstvím (akciová společnost ELK), pak se 
musil spolkové činnosti vzdát a od 30.12.1941 
byl klub převeden na obchodní společnost 
ELK, a. s.; národní správa byla zřízena 2. 3. 
1948, činnost definitivně ukončena 3. 6. 1949, 
kdy byl ELK převzat nakladatelstvím Čs. spi
sovatel.

ELK se neomezoval pouze na vydavatel
skou činnost, nýbrž podílel se na kulturní akti
vitě i pořádáním schůzek, besed, výstav atp. 
Jeho cíle jak především vydavatelské, tak 
i v oblasti kulturního působení obecně vytyčo
val program schválený na členských valných 
hromadách 23. 3. 1936 a 20. 4. 1937 (kdy byl 
doplněn). Prvním předsedou ELKu byl V. Ti
lle, po něm J. B. Foerster, A. Pražák, dlouhole
tým místopředsedou výboru byl E. Vachek, 
živnostenským zástupcem (stálým držitelem 
tzv. živnostenského oprávnění) L. Janda, který 
byl 1933—40 v nakladatelství Sfinx vedoucím 
úředníkem a expertem pro organizaci prodeje 
a provozu firmy a který se po založení akcio
vé společnosti ELK stal jejím ředitelem 
(1941 —49). L. Janda vedl celý podnik po strán
ce výrobní, správní a hospodářské, staral se 
o výtvarnou sféru a o čtenářskou, filmovou, di
vadelní, společenskou a gramofonovou službu, 
navrhoval směrnice pro ediční odvětví Život. 
B. Janda byl v čele nakladatelství Sfinx a v EL
Ku určoval programy v edicích pro náročného 
čtenáře Svět, Národní klenotnice a Ráj kniho- 
milů. Ve výboru klubu byli zastoupeni spisova
telé, čtenáři a zástupci nakladatelství Sfinx. 
Výbor řídil klubovní činnost především po 
stránce ediční a z hlediska čtenářských zájmů, 
z hlediska ideového ji usměrňovala vydavatel
ská rada (tzv. umělecký poradní sbor). V čele 
prvního výboru byl B. Janda jako zástupce 
Sfinxu, dále tu byl L. Janda jako člen výboru 
a koncesionář, E. Vachek, A. C. Nor, F. Kovár
na (jednatel), M. Novotný, L. Dostálová, K. 
Rubik (zapisovatel). Jako tzv. umělecký porad
ní sbor fungovala zprvu vydavatelská rada na
kladatelství Sfinx, v níž byli V. Tille (předseda), 
J. Horák (poradce pro literatury slovanské), J. 
Kopal (pro literaturu západní), A. Pražák a F. 
Langer (oba pro literaturu českou), J. Jesenský 
(pro literaturu slovenskou), A. Matějček (po
radce pro výtvarnou stránku publikací), J. 

Emler (pro čtenářskou organizaci a knihovnic
tví). Složení vydavatelských rad i jiných orgá
nů klubu se ovšem měnilo, a to zvlášť vlivem 
válečných událostí. Čtenářské zájmy hájila 
čtenářská rada, složená z důvěrníků těch míst
ních klubových skupin, které čítaly aspoň 30 
členů. Po celou dobu existence ELKu se na je
ho činnosti významně podíleli četní spisovate
lé, vědci, výtvarní umělci a další osobnosti čes
ké kultury. Z nich mnozí byli přímo funkcioná
ři klubu (V. Tille, E. Vachek, A. Pražák), jiní 
působili v uměleckých radách a dalších porad
ních orgánech (ze spisovatelů např. K. J. Be
neš, F. Halas, M. Majerová, A. C. Nor, A. J. 
Šťastný, z vědců např. J. Heiden- 
reich-Dolanský, A. Grund, B. Jedlička, V. Jirát, 
K. Krejčí, K. Polák, J. Vilikovský, z výtvarných 
umělců např. J. Štýrský), další pracovali jako 
redaktoři periodik, jež klub vydával (K. J. Be
neš, M. Hlávka, M. Holas, J. J. Paulík, D. Šaj- 
ner, J. Weil aj.). Pro ELK také pracoval široký 
okruh překladatelů (téměř 120 autorů). Byli 
mezi nimi např. J. B. Čapek (překládal z lati
ny), P. Eisner (z němčiny) L. Faltová (z němči
ny, holandštiny, vlámštiny), B. Fučík (z němči
ny), J. Fučík (z ruštiny), J. Fučíková (z němči
ny), J. Heyduk (pseud. Karel Jangl, z francouz
štiny a italštiny), J. Hora (z ruštiny), J. Hořejší 
(z francouzštiny), B. Jedlička, S. Kadlec (z fran
couzštiny), Z. Kalista (z latiny), J. Kopta (z ru
štiny), A. Kraus (z maďarštiny), K. Kraus (z an
gličtiny), M. Krausová-Lesná (ze švédštiny, 
dánštiny, norštiny), B. Mathesius (z ruštiny), F. 
Nechvátal (ze španělštiny), J. Pober (z angličti
ny), V. Renč (z francouzštiny), J. Rosendorfský 
(ze španělštiny a italštiny), E. A. Saudek, A. 
Skoumal, A. J. Šťastný, E. a E. Tilschovi, Z. 
Vančura, V. Werner (z angličtiny), J. Weil (z 
ruštiny), J. Zaorálek (z francouzštiny a němči
ny) a J. Závada (z chorvatštiny a slovinštiny). 
(Již 1936 dal ELK podnět k založení Kruhu 
překladatelů.) Spojení se členy zajišťovaly klu
bovní časopisy, jejichž odběr byl vázán objed
návkou klubovních knih. Od 1935 ťo byl mě
síčník ELK a od 1936 převzatý „čtrnáctideník 
kulturního člověka“ Literární noviny; obě pe
riodika byla úředně zastavena 1941, obnovené 
Literární noviny pak ještě vycházely 1945—49. 
Po osvobození vycházel ještě „měsíčník pro 
životní kulturu“ Růst (1947—49). Klubovní ča
sopisy byly v první řadě zaměřeny na otázky 
literatury a knižní kultury, jakož i na členské 
záležitosti, avšak přinášely také informace
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z oblasti divadla, filmu a výtvarného umění. Sí
dlo ELKu bylo zprvu v Přemyslově ul. 16 
v Praze na Smíchově, později bylo vybudová
no společenské klubovní středisko v paláci 
Lucerna (Štěpánská ul. 61), kde byla vedle re
prezentačních místností také prodejna; 1949 
zde byl zřízen hudební salónek, kdežto výtvar
né oddělení Klubu otevřelo vlastní galerii již 
před 1939 ve Vodičkově ul. (dřívější Pošova 
galerie, nyní galerie U Řečických). Po 1945 by
lo středisko ELKu zřízeno také v Brně. — 
Zpevnění hospodářské základny dané vzrůs
tem členstva, který trval (přes dočasný odliv 
na jaře 1939) až do 1941, vedlo k rozšíření vy
davatelského programu Klubu. Cenzurní zása
hy a omezení vydavatelských možností v pro
tektorátu podnítily zároveň snahy přenést ak
tivitu i do jiné kulturní sféry. Tak došlo k roz
šíření činnosti o výtvarnou službu (1942), která 
opatřovala členům výtvarná díla a předměty 
užitého umění; jako poradci v ní pracovali 
uměnovědci J. Pečírka, M. Míčko, sochaři J. 
Lauda a J. Kaplický a architekt J. Grus. V prů
běhu válečných let tak ELK vydal dva výběry 
plastik a sérii děl moderní české grafiky. 
Vzrůst členstva po 1945 znamenal nový roz
voj služby čtenářské, společenské, rozšíření 
služby výtvarné (např. vydání katalogů nabí
zených uměleckých děl), přibyly služba diva
delní a filmová. — Těžištěm činnosti ELKu 
bylo po celou dobu jeho existence vydávání 
knih v hlavních edicích, jejichž součástí byly 
také výroční tisky, vždy vázané na roční pro
gram edic; dále vycházely také knihy mimo 
pořadí (celkem 28), soukromé tisky (náboro
vé), novoroční tisky a byla také vydána jedna 
tzv. členská dividenda. V letech 1934—49 vy
dal ELK celkem 321 publikací bezmála 300 
autorů, z toho bylo přes 160 autorů přelože
ných a na 120 domácích. Na vydaných publi
kacích se dále podílelo na 150 autorů před
mluv, doslovů, studií (resp. poznámek) a těch, 
kdo se starali o jazykovou úpravu. Celou pro
dukci ELKu lze vysoce hodnotit jak po strán
ce obsahové, tak i pokud jde o vnější úpravu 
edic i jednotlivých publikací, především z hle
diska výtvarně typografického. ELK při tom 
spolupracoval s více než 60 předními soudo
bými výtvarníky. Byl mezi nimi mj. C. Bouda, 
F. Duša, M. Kaláb, B. Lacina, J. Liesler, F. Mu
zika, A. Procházka, V. Rada, A. Strnadel, K. 
Svolinský, J. Štýrský a Toyen. Z publikací EL
Ku více než polovina vycházela v grafické 

úpravě J. Štýrského a O. Menharta, v obálce 
a vazbě F. Muziky. — Ústředním edičním od
větvím ELKu byla hlavní románová řada Svět 
(126 sv.), věnovaná vesměs literatuře překla
dové (zprvu ji redigovali V. Tille, J. Emler, A. 
Matějček, E. Vachek a J. Štýrský). Přitom byla 
zastoupena hlavně literatura angloamerická, 
dále německá, francouzská, ruská a sovětská, 
menším počtem překladů pak literatura ma
ďarská, italská, dánská, norská, švédská, finská, 
švýcarská, holandská, bulharská, jihoslovan- 
ská, řecká, polská, mexická, perská, indická, ja
ponská a~čínská. Knihy této řady (a později ta
ké řady Život) byly řazeny do ročních souborů 
ol2 svazcích. Od 1937 přistoupila k edici Svět 
řada výběrová (doplňková) pro nejvyspělejší 
čtenáře (52 titulů), původně o 6 svazcích, od 
července 1938 o 12 svazcích. Do obou řad byly 
však zařazovány také románové novinky do
mácí literatury. Vycházela zde pohotově teh
dejší progresivní literatura západní (mj. A. 
Malraux, J. Steinbeck) i sovětská (např. V. P. 
Katajev, L. M. Leonov, P. A. Pavlenko, S. M. 
Treťjakov). Z dalších významných autorů vyšli 
v edici Svět např. R. Aldington, B. Brecht, A. 
Coolen, A. J. Cronin, A. Döblin, H. Fallada, A. 
Gide, H. K. Laxness, S. Lewis, E. Linklater, Ch. 
F. Ramuz, A. de Saint-Exupéry. Z našich auto
rů byli v této edici zastoupeni vedle K. Konrá
da J. Havlíček, M. V. Kratochvíl, H. Malířová, 
V. Martínek, V. Neff, A. C. Nor, A. M. Tilscho- 
vá, E. Vachek, V. Vančura, E. Valenta. 1938 by
la založena edice klasických a literárněhisto- 
rických děl Slavín (red. A. Pražák a A. Grund), 
zahájená svazkem Próza z doby Karla IV. 
1939 však nemohl být program Slavína reali
zován, a tak byly svazky této knižnice napříště 
vydávány jako výroční tisky edice Národní 
klenotnice. Jejich cílem bylo podat v krásně 
vypravených tiscích s dobovými ilustracemi 
průřez naší literární minulostí a tak souborem 
předních děl zhodnotit její vývoj; zaměření 
edice na českou minulost mělo za protektorá
tu zvláštní význam. Obdobnou úlohu sehrála 
Národní klenotnice (red. M. Novotný, 39 sv.), 
v níž vyšli např. J. Arbes, K. Havlíček Borov
ský, B. Němcová, J. Neruda, J. Vrchlický, staro
česká Alexandreida, Dalimilova kronika aj. 
Edice Ráj knihomilů (red. B. Janda, 9 sv.), jejíž 
knihy byly vydávány za odborné spolupráce 
V. Jiráta a výtvarné spolupráce O. Menharta 
v omezeném počtu „pro tisíc a jednoho člena“ 
(jeden výtisk byl archivován), přinášela ukáz-
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ky světové i české literární tvorby od nej star
ších časů po současnost V době poválečné 
knižní konjunktury byla založena knižnice Ži
vot, určená lidovému čtenáři (red. L. Janda, 18 
titulů), a to jako samostatné ediční odvětví, je
hož odběratelé se sdružovali ve zvláštní člen
ské skupině Život. Vycházely zde práce autorů 
domácích i zahraničních. Členy umělecké rady 
tu byli K. J. Beneš (předseda), B. Jedlička (pro 
literaturu románskou), M. Majerová (pro lite
ratury slovanské), K. Polák (pro literaturu čes
kou a slovenskou), A. J. Šťastný (pro literaturu 
angloamerickou). Z našich autorů zde vyšli 
např. K. J. Beneš, P. Jilemnický, J. K. Tyl, z pře
ložených J. Fabricius, P. Loti, C. Malaparte, E. 
Snow, E. Trioletová.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Svět 
(1934—49) a výběrová řada edice Svět (1937—49); 
Slavín (1938—49); Národní klenotnice (1939—49); 
Ráj knihomilů (1941—48); Život (1946—49). ■ 
Z OSTATNÍ PRODUKCE: Co daly naše země 
Evropě a lidstvu 2 (1939); J. P. Sartre: Cesty k svo
bodě (1946-47, 2 sv.). I PERIODIKA. Literární 
a kulturní: ELK (1935—41); Literární noviny 
(1936-41, 1945-49); Růst (1947-49).

LITERATURA: sb. 1935 ELK 1945 (1946); D. Čá
slavská: Evropský literární klub (ELK) a jeho místo 
v české knižní kultuře a v nakladatelském podniká
ní, Knihovna, vědecko-teoretický sborník, sv. 10 
(1977).

Is

Eduard Elpl viz in Mirek Elpl

Mirek Elpl

* 16. 11. 1905 Líšeň (Brno-L.)
† 7. 2. 1960 Brno

Lyrický básník, autor próz z historie a hornického 
prostředí.

VI. jm. Eduard E., syn učitele a autora knih pro 
mládež Eduarda E. (1871 — 1959). Po studiu na 
reálce v Brně (mat. 1923) absolvoval vysokou 
školu báňskou v Příbrami (ing. 1931). V době 
krize nemohl najít práci v hornictví, takže při
jal místo úředníka v záložně (1932—38). Od 
1938 do konce života pracoval v rosicko-osla- 
vanském revíru, z toho 1945—54 jako ředitel 
dolu Julius a pak jako plánovač na ředitelství 
Rosických uhelných dolů. Za okupace byl věz
něn v Kounicových kolejích v Brně a v Klet- 
tendorfu u Vratislavi (1944—45). Jeho literární 
počátky jsou spojeny s příbramskou skupinou 
soustředěnou kolem socialistického básníka 
a horníka Fráni Kučery. Cesty po Itálii a Jugo
slávii našly mnohostranný odraz v jeho díle.

Po oslavě rodného kraje v prvních sbírkách 
ustálila se E. poezie na melodicky ztlumeném 
evokování rozporu mezi úzkostí a doufáním. 
Kladné životní východisko našel E. v nábo
ženské víře, která ve sbírce Vteřina dává ko
nečný smysl i milostnému vztahu. Pomnichov- 
ské události vtiskly jeho básním shrnutým do 
sbírky Česká rapsódie dramatičtější napětí; ví
ra v budoucnost se tu spojila se zakotvením 
v historii, jež je příznačné pro většinu jeho 
próz. Typický E. motiv romanticky laděného 
hledačství je v jeho prózách provázen proti- 
kladným motivem nepříznivých dobových 
okolností. Na osudech slavných objevitelů 
vesmírných zákonů (Objevil jsem nebe) de
monstroval autor postavení výjimečného je
dince, který musí bojovat o pravdu proti nepo
chopení mocných i davu. Na témž kontrastu 
stojí i nejznámější E. próza o cestovateli Mar
ku Polovi, v níž se paralelně rozvíjí nadčasová 
problematika hrdinova a historické události 
středověkých Benátek. Zájem o historii spojil 
E. s druhým příznačným zájmem svých próz 
v románu ze středověkého hornického města 
Příbrami Důl U veselého rytířstva. Posmrtně 
vydané dva svazky novel z Oslavanská se sou
střeďují více k psychologii postav, jež je nadto 
konkrétněji a individuálněji pojata.

PŘÍSPĚVKY in: Havíř Rosická; Host do domu; Ho
vory o knihách; Jiskra Rosická; Kolo; Lid. noviny 
(od 1937); Pražské noviny; Salón; Směr brněnského 
venkova. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Domova hlas (BB 
1928); Jinovatka (BB 1929); Bílý statek (BB 1929); 
Zastavili fedrunk (P 1930); Vlak v mlze (BB 1932); 
Města na pobřeží (FF 1935); Vteřina (BB 1936, roz
šiř. vyd. 1937); Marco Polo (R 1937, rozhl. dramati-
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zace v kn. Hrdinské bolesti spolu s hrou R. Habřiny 
Silvio Pellico, 1947); Objevil jsem nebe (PP 1938, 
přeprac. a rozšiř, vyd. 1959 s tit. Hvězdy nehasnou 
v popelu); Tři zlaté poháry (PP 1940); Důl U veselé
ho rytířstva (R 1943); Don Quijote před kostelem (B 
1944); Svítání (BB 1945); Česká rapsódie (BB 1945); 
Jaro v Jevíčku (PP 1946); Příběh o věrné lásce Nala 
a Damajanté (D podle Mahábháraty, 1947); — po
smrtně: Černí andělé (PP 1960); Nevěsta pod kame
nem (PP 1973, ed. V. Válek). — Překlad: E. Ady: 
Krev a zlato (1935). I REDIGOVAL almanach: 
Čtvrt století Moravského kola spisovatelů (1937, 
s R. Habřinou a A. Veselým); knižnici: Nová knihov
na Moravského kola spisovatelů (1938—41, s R. 
Habřinou a A. Veselým).

LITERATURA: K. Š. (Štorch): ref. Domova hlas, 
Rozpravy Aventina 1928/29; K. S. (Štorch): ref. Jino
vatka, Rozpravy Aventina, 1929/30; R. Habřina in 
M. E.: Města na pobřeží (1935); vz. (V. Zelinka): ref. 
Města na pobřeží, Zvon 1935/36; B. V. (Václavek): 
ref. Vteřina, Index 1936, s. 112; ■ ref. Marco Polo: B. 
V. (Václavek), Index 1937, s. 58; AMP (A. M. Píša), 
PL 9. 4. 1937; -as (M. Holas), Rozhledy 1937, s. 30 ■; 
A. N. (Novák): ref. Objevil jsem nebe, LidN 18. 4. 
1938; J. Morák: Mezi historií a dneškem (ref. Důl 
U veselého rytířstva), Řád 1943; ■ ref. Česká rapsó
die: B. Polán, KM 1946; O. Kryštofek: Básníků plné 
strouhy, Doba 1945—47 ■; V. Stupka in M. E.: Tři 
zlaté poháry (1947); -ič-: Jasné hvězdy (ref. Hvězdy 
nehasnou v popelu), Červený květ 1960; J. Tomeček 
in M. E.: Černí andělé (1960); post. (M. Postler): ref. 
Černí andělé, LitN 1961, č. 4; ■ ref. Nevěsta pod ka
menem: Š. Vlašín, RP 4. 12. 1973; J. Hrabák, Lit. mě
síčník 1974, č. 1 ■.

šv

Jan Teofil Elsner
* 5. 3. 1717 Wqgrówu Varšavy
† 21. 4. 1782 Berlín

Náboženský spisovatel, polemik a historik české ná
boženské emigrace, duchovní básník a kazatel. Jeho 
díla jsou spojnicí mezi duchóvním životem českých 
emigrantů a domácím nekatolickým prostředím.

Původem Polák z bratrské rodiny, po 1721 byl 
dán na vychování do Lešna, 1735 odešel jako 
bratrský „učedník“ studovat do Berlína, 1737 
do Frankfurtu n. O., 1738 na akademii do Ley- 
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děnu. 1743 se stal bratrským jáhnem a adjunk
tem lešenského učiliště, 1745 duchovním 
v Heyersdorfu a Kafelu. Od září 1747 byl du
chovním správcem českých bratří v Berlíně 
(od 1761 jako poslední senior jednoty bratrs
ké), kde se pro potřeby svého úřadu rychle 
naučil česky a vedl náboženskou obec po lute
ránských knězích znovu v duchu původního 
bratrství. K tomu cíli vydával znovu starší bra
trské spisy, zejména díla Komenského. K své
mu vydání bible (1766) napsal předmluvu 
o historii české bible. Nově uspořádal bratrský 
kancionál a doplnil ho vlastními skladbami, 
upravil a revidoval Klejchův Rejstřík starých 
písní bratrských (1765), přinášející literárněhi- 
storicky důležité údaje o autorství. Jeho vlast
ní, mnohokrát přetiskované náboženskový- 
chovné spisky měly značný význam pro za
chování kontinuity se starší bratrskou sloves
nou kulturou a pro duchovní život české neka
tolické emigrace v Německu, odkud pronikaly 
i do českých zemí a po vydání tolerančního 
patentu zde byly přetiskovány.

Psal i německy a latinsky příspěvky k cír
kevním dějinám, zejména k historii jednoty 
bratrské. Vycházely hlavně ve sbírce Acta his- 
torico-ecclesiastica, kde J. T. E. také polemizo
val (pod pseudonymem Bogislaus Ignatius) 
proti názorům o zásadní odlišnosti jednoty 
bratrské od luterství, a v Sammlung alter und 
neuer Urkunden zur Beleuchtung der 
Kirchengeschichte vornehmlich des 
Schweizerlandes (1757—63). Tam také vyšlo 
pojednání Der böhmisch-evangelische Palm- 
baum (1763), které je závažným pramenem 
k dějinám české emigrace v Německu. Překlá
dal do němčiny bratrská díla.

KNIŽNĚ: Otázky katechismusové (Břeh ve Slezsku 
1745); Mléko čisté pravdy boží, to jest katechis
mus ... (Berlín 1748); Sprostičké a krátké vysvětlení 
svátých slov ustanovení křtu svátého a večeře Páně 
(Berlín 1750); Kázáníčko na vidění Ezechielovo 
o suchých kostech (Berlín 1775); — De admirabili 
ecclesiae conditione dissertatio theologico-philolo- 
gica (Leyden 1742); Die gerettete Unschuld und 
Redlichkeit des israelitischen Prinzen Mefiboseth 
(Frankfurt 1760); Versuch einer unparteiischen Lie- 
derpriifung (Haíle 1765); Versuch einer böhmischen 
Bibelgeschichte... (Halle 1765); Periculum historiae 
ecclesiasticae (Berlín 1768). — (Překlady:) Der alt- 
böhmische Katechismus der böhmischen Bruder 
(Berlín 1748); Martyrologium Bohemicum... vom J. 
894 bis 1632 (Berlín 1766, orig. Historie o těžkých
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protivenstvích církve české...); J. K. Lavater: 
Upřímné rozsuzování sebe samého (Berlín 1783). ■ 
VYDAL: Nový zákon... Žaltář... (Berlín 1752); 
Kancionál (Berlín 1753); J. A. Komenský: Praxis pie- 
tatis (Berlín 1754) + Nedobytedlný hrad jméno 
Hospodinovo, Přemyšlování o dokonalosti křesťan
ské (součást kn. J. Lasický: Historie o původu a či
nech bratří českých, kniha osmá, Halle 1765); Biblia 
sacra, to jest Biblí svátá (Halle 1766). I

BIBLIOGRAFIE: Ottöv slovník naučný 8 (1894);. 
Knihopis č. 2 235-51. ■ LITERATURA: ]. Jireček: 
Rukověť 1 (1875); F. A. Slavík: Česká církev v Berlí
ně, Osvěta 1876; A. Rezek: Příspěvky k dějinám čes
ké emigrace 18. století, ČČH 1895; J. Volf: Účast J. 
T. E. při vydání Klejchova kancionálu 1765, ČČM 
1922; J. B. Čapek in Cs. literatura toleranční 1 (1933); 
R. Říčan: Kancionál J. T. E., Teologická příloha 
Křesťanské revue 1953 + E. Kancionál v dalších vy
dáních, Teologická příloha Křesťanské revue 1954; 
E. Winter in: Die tschechische und slowakische Emi- 
gration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert 
(Berlín 1955).

A

František Alexander Elstner

*11.4. 1902 Praha
† 8. 9. 1974 Praha

Spisovatel cestopisných reportáží, populárně nauč
ných knih pro mládež a prací propagujících auto
mobilismus.

Po maturitě na reál, gymnáziu (1921) začal stu
dovat na právnické a filoz. fakultě UK, 1923 — 
24 však absolvoval abiturientský učitelský 
kurs. 1924—35 učil na národních a odborných 
školách, z toho 1926—34 v Brandýse n. L., dále 
v Ml. Boleslavi. 1936 se stal referentem mlado
boleslavské automobilky. Od 1941 se živil ja
ko spisovatel a publicista z povolání, 1953—55 
pracoval jako stavební dělník, potom opět ja
ko spisovatel a cestovatel. Četné studijní cesty, 
které po Evropě podnikal již od 1920, byly 
převážně spjaty s propagací automobilů vyrá
běných v CSR a s rekordy ve vytrvalosti. 1932 
projel v aerovce jihovýchodní Evropou, v ná
sledujícím roce s expedicí Aerospexor (Aero 
sportovní expedice Orientem) napříč východní 

Saharou do Murzuku v Libyi, odtud Tunisem, 
Alžírském do Maroka a přes Španělsko zpět 
do Prahy. 1934 jako kapitán Modrého teamu 
Aero (výprava žen — řidiček) vedl expedici až 
na okraj Sahary v jižním Maroku a zpátky do 
Prahy. Cestu Afrikou k rovníku (Alžír — Co- 
tonou) podnikl také 1947. Absolvoval dálkové 
jízdy z Prahy do Anglie a Skotska (1935), po 
Severní Americe a Mexiku (1936), po Jižní 
Americe (Bolívie, Argentina, 1938). Podnikl ta
ké dvě jízdy do SSSR a východní Evropy 
(1937, 1959).

E. začínal jako spisovatel populárně nauč
ných prací týkajících se motorismu (Správkár- 
na v kapse, ABC motoristy aj.), literární jméno 
si však získal až svými přehledně psanými ces
topisnými reportážemi, zaměřenými více 
k vlastním prožitkům a zkušenostem než ke 
zkoumání společenské a hospodářské proble
matiky navštěvovaných zemí. Nenásilné spo
jení dobrodružnosti, chlapského romantismu 
a humoru v líčení kolizních situací s naukovos- 
tí a srozumitelným výkladem geografických 
a přírodních jevů vytvářelo předpoklady k ob
libě především u mládeže. Mladým čtenářům 
také věnoval řadu populárních knížek o moto
rismu a táboření, jejichž podstatu tvoří sepětí 
slova s výtvarným projevem, konkrétně se si
tuačními obrázky, mapkami, grafy apod. (Mo
torové opojení, Osobní auta aj.).

PŘÍSPĚVKY in: Motor revue; Nár. osvobození 
(1933 — 34); Svět motorů; Venkov (1939—41). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Tango Argentino (cestopis, 
1940); Na jih od Benghází (cestopis, 1941); Evropan 
se vrací (cestopis, 1946); Benzínové opojení (PP 
1947); Lovci kilometrů (cestopis, 1948); Saharou 
a pralesem (cestopis pro ml., 1956); S kamerou a za 
volantem třemi díly světa (cestopis pro ml., 1957); 
Šťastnou cestu, Octavie (cestopis, 1961); Tři kluci + 
km (P pro ml., 1964); Věci z jednoho pokoje (PP 
1966); Pedro — tvůj kamarád z Argentiny (P pro 
ml., 1967); Pan Trabant & bílá slečna aneb Putování 
s kloboučkem (P 1971). — Ostatní práce (vesměs po
pulárně naučné): Správkárna v kapse (1932); ABC 
motoristy (1933); Aero, malý vůz pro velké cesty! 
(1933—34); Aero 30 HP (1935); Abeceda bezpeč
nosti. 2. díl Hodinky bezpečnosti (1937; 1. díl od J. 
Hostáně); Nováčkovství (1937, s J. Novákem a A. B. 
Svojsíkem); Značky pro silniční dopravu (učební po
můcka pro obec, a stř. školy, 1938, s J. Hostáněm); 
Cvičná křižovatka (scénář výchovného pásma, 1953, 
s A. Elstnerovou); Osobní auta (pro ml., 1958); Dob
rodružnou stezkou (příručka o táboření pro ml., 
1959); Vázání uzlů (příručka, 1959, rozšiř, vyd. 1966);
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Dovedu to! (1962, přeprac. vyd. 1970); Motorové 
opojení (pro ml., 1966); Uzly a laso (1968); Automo
bily včera, dnes a zítra (pro ml., 1969); Dovolená 
pod stanem a s karavanem (1970); Zálesácká kuchy
ně (1970). — Výbor: Dobrodružné cesty světem 
(z kn. Evropan se vrací, Na jih od Benghází, Tango 
Argentino, 1971). ■ REDIGOVAL knižnici: Moto
rová sedmikorunovka (1932). ■

LITERATURA: F. Beneš: Amerika z auta Čecho
slováka (ref. Evropan se vrací), Práce 20. 9. 1947; E. 
F. M. (Misek): Vesele o automobilismu (ref. Benzíno
vé opojení), NO 29. 8. 1947; V. Trubl: ref. Lovci kilo
metrů, Sb. Čs. spol. zeměpisné 1949; J. Kunský in 
Čeští cestovatelé 2 (1961); M. Kalous: Deset cest F. 
A. E., Mladá fronta 11. 4. 1962; s. (V. Straka): Lovec 
kilometrů — jubilant, Svět v obrazech 1962, č. 17; J. 
Svoboda: Věčně živá dobrodružství (ref. Věci z jed
noho pokoje), Nová Svoboda 2. 2. 1967; O. Suchý: 
O knížkách světoběžníka, Mladá fronta 23. 5. 1967; 
T. Březinová: Celý svět na dlani, Práce 8. 4. 1972; O. 
Suchý: Za F. E., Práce 13. 9. 1974; a-á (Z. Heřman): 
F. A. E. odešel, Zlatý máj 1974.

sb

Josef Emler

* 10. 1. 1836 Libáň u Jičína
† 10. 2. 1899 Praha

Archivář a historik, významný editor historických 
dokumentů a starých dějepisných děl.

Vystudoval gymnázium v Jičíně (mat. 1856), fi- 
loz. fakultu ve Vídni a Institut fur österreichi- 
sche Geschichtsforschung ve Vídni (1859—61). 
1861 se stal suplentem na vyšší reálce v Praze, 
1861—64 byl činný též v redakci Riegrova 
Slovníku naučného. 1862 se stal adjunktem 
zemského archívu v Praze, 1864 byl přičině
ním Palackého jmenován adjunktem pražské
ho městského archívu, spolupracoval tu s K. J. 
Erbenem a po jeho odchodu 1870 byl jmeno
ván archivářem města Prahy. Jako člen KČSN 
přednášel pomocné vědy historické na filoz. 
fakultě pražské univerzity, 1879 byl jmenován 
mimořádným a 1883 řádným profesorem. Jako 
první se u nás věnoval soustavně pomocným 
vědám historickým, hl. paleografii a chronolo

gii, a vychoval na univerzitě a v městském ar
chívu celou generaci českých historiků, filolo
gů a jiných odborníků. Byl členem a funkcio
nářem řady vědeckých společností, kulturních 
institucí a spolků. — Jeho syn, ředitel pražské 
Univerzitní knihovny Jan E. (1877 — 1951), 
knihovědec a památkář, věnoval se ojediněle 
beletristické tvorbě (např. aktovka „1795“, 
1921).

E. význam pro literární bádání spočívá hlav
ně v rozsáhlé činnosti ediční. Vydal, na svou 
dobu dokonale a spolehlivě, četné prameny 
k českým dějinám, zvláště nejstarší kroniky 
(Kosmovu a jeho pokračovatelů, Zbraslav
skou, Pulkavovu aj.).

PŘÍSPĚVKY in: Abhandlungen der Königl. böhm. 
Gesellschaft der Wissenschaften (1876—78); Admi- 
nistrační zprávy obce král. hl. města Prahy 
(1890-94); Archív český (1887-96); ČČM 
(1865—94); Krok (1864); Květy (1869);Mitteilungen 
des Instituts fur oesterreichische Geschichtsfor
schung (Vídeň 1881); Nár. listy; Osvěta (1871); Pa
mátky archeologické (1863—92); Pojednání KČSN 
(1867—84); Politik; Právník (1870); Sitzungsberichte 
der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 
(1862-70); Zprávy KČSN (1873-94). I KNIŽNĚ. 
Historické práce: Rukověť chronologie křesťanské, 
zvláště české (1876); Průvodce po radnici staroměst
ské (1883, 2. pozměn, vyd. 1893); Někdejší trestnice 
usv. Václava (1889). ■ KORESPONDENCE: EKlein- 
schnitzová: Vlasti, vědě a Tobě ... (K. Dlabačové, 
pozdější manželce, z 1863—65), sb. Památník J. E. 
1936). ■ REDIGOVAL časopis: ČČM (1871-93). I 
VYDAL: Reliquiae tabularum terrae citationum ve- 
tustissimae (1868, s F. Dvorským); Reliquiae tabula
rum terrae regni Bohemiae ... — Pozůstatky desk 
zemských Království českého r. 1541 pohořelých, d. 
1—2 1870, 1872); Fontes rerum Bohemicarum, d. 
1 -5 (1873,1874,1882,1884,1893, s dalšími; J. E. vyd. 
kroniky Dalimilovu, Františka Pražského, Kosmovu 
a pokračovatelů Kosmových, B. Krabice z Weitmile, 
G. Marignoly, Neplachovu, Pulkavovu, Zbraslav
skou, Vita Caroli IV. aj.); Libri confirmationum ad 
beneficia ecclesiasíica Pragensem per archidioece- 
sim (kn. 1, část 2 1874, kn. 3-4 1879, kn. 6 1883, kn. 
7 1886, kn. 8—10 1889); Spisové císaře Karla IV. 
(1878); Decem registra censuum Bohemica ... — 
Deset urbářů českých z doby před válkami husitský
mi (1881); Regesta diplomatica nec non epistolaria 
Bohemiae et Moraviae, d. 2—4 (1882,1890,1892). I

BIBLIOGRAFIE: M. Kratochvíl, J. Čechová: Bi
bliografie prací J. E., sb. Památník J. E. K 100. výročí 
narození (1936). ■ LITERATURA: Památník J. E. 
K 100. výročí narození (1936). I K. Kazbunda in 
Stolice dějin na pražské univerzitě 3 (1968).

Jh
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Karel Vilém Enders

Působnost 1808—1850

Nevelké pražské knihkupectví a nakladatelství, kte
ré se v první třetině 19. století podílelo na vydávání 
české literatury.

E. převzal knihkupectví M. Neureuttera, jehož 
nakladatelská a knihkupecká činnost však po
kračovala. Začal pracovat 1808, koncesi pro 
Prahu dostal až 1809, a to proti vůli pražského 
grémia knihkupců. Nepodařilo se mu založit 
filiálku v Plzni a půjčovnu knih v Mariánských 
Lázních. Ve své činnosti se neobešel bez spo
lečníků a podle toho se měnilo vlastnictví i ná
zev firmy v českém a německém znění: 1808— 
10 Karel Vilém Enders (Carl Wilhelm E.), 
1810-12 K. V Enders a spol., 1812-13 K. V. 
Enders, 1814—15 Enders a Griesl, 1815—32 K. 
V. Enders, 1832 Enders a Mayregg. V témže ro- 
ise byl podnik rozdělen na nakladatelství K. V. 
Enders (1832—50, též H. J. Enders, 1833), je
hož sklad později koupila firma Synové B. 
Haase, a na knihkupectví, jehož majitelem byl 
1832—44 Hugo Sacher; ten používal i starého 
označení Enderské knihkupectví. Úpadek na
kladatelství způsobily dluhy, úředně vymazá
no bylo 1850. E. sídlil 1810—21 na Starém 
Městě v Jezuitské ul. v domě U Helsinů (Karlo
va 17), 1822—32 v téže ulici v domě U zlatého 
kříže, nazývaném též Červený dům (Karlova 
44), 1833 na Malé Straně v ulici K mostu 
(Mostecká 18).

Nakladatelské podnikání začal E. s velkým 
rozmachem. Vydával německé časopisy, pů
vodní i přeložené německé a české knihy, 
drobné tisky a hudebniny. Zamýšlel vydávat 
první rakouskou bibliografii, avšak nezískal 
dostatečnou podporu u úřadů ani v širší veřej
nosti. Jeho česká produkce není rozsáhlá, ale 
je druhově rozmanitá. Počtem i významem 
zaujímají v ní přední místo jazykové příručky, 
vyšlo zde také několik beletristických a histo
rických spisů, sbírek písní, náboženských knih 
a česká kuchařka. Pokus vydávat jako knižnici 
sbírku národních pověstí Slovanka skončil 
prvním svazkem (Amerlingovou Květomlu
vou).

KNIŽNICE: Slovanka. Sbírka národních pověstí, 
red. J. Franta a J. S. Tomíček (1833, 1 sv.). ■ Z O- 
STATNÍ PRODUKCE. Beletrie a historická litera

tura: V. R. Kramerius: Napoleon Bonaparte, co byl 
a co jest nyní... (1814) 4- Obnovený Ezop aneb 
Nové Ezopovy bajky (1815); G. Sallustius Crispus: 
Bellům lugurthinum, tj. Válka s Jugurtou (1834, přel. 
N. Vaněk). — Jazykové příručky: K. I. Thám: Böh- 
mische und deutsche Gespráche... (1811) 4- Neues- 
te... Methode... böhmisch richtig lesen und schrei- 
ben zu lernen... (1811) 4- Neuestes... deutsch-böh- 
misches und böhmisch-deutsches Taschenwörter- 
buch (1814, v komisi) 4- Kunst... böhmisch lesen, 
verstehen... zu lernen (1815) 4- Neuestes... böh
misch-deutsches und deutsch-böhmisches Taschen- 
wörterbuch... (sv. 2, 1819, 2. vyd. 1837) 4- Böhmis- 
che Sprachlehre zum Gebrauch der Deutschen 
(1821); I. J. Schiessler: Praktická česko-německá gra
matika pro Čechy (1812). — Hudebniny a hudební 
literatura: J. V. Tomášek: Šestero písní v hudbu uve
dených (1813, texty: V. Hanka, A. Marek, V. Neje
dlý); J. J. Ryba: Počáteční a všeobecní základové 
k umění hudebnímu (1817); V. Hanka: Krakoviáky 
aneb Písně národní polské (1834). ■

LITERATURA: J. Volf: Příspěvky k dějinám čes
kého knihtisku..., ČNM 1925 4- K vývoji knihku
pectví a nakladatelství v Čechách do r. 1848, Lit. 
rozhledy 1930.

oh

Karel Engelmiiller

* 14. 6. 1872 Praha
† 30. 3. 1950 Praha

Divadelní referent a historik českého divadla; jako 
autor povídkových knih a aktovek navazoval na li
terární tendence z konce století.

Pocházel z pražské měšťanské rodiny (otec 
měl známý rukavičkářský závod na Václav
ském náměstí, matka pocházela z francouzské 
důstojnické rodiny); jeho starší bratr byl kraji
nář Ferdinand E. (1867 — 1924). Po absolvová
ní gymnázia na Novém Městě (1884—92) se 
K. E. stal úředníkem zemského finančního ře
ditelství, kde sloužil — nakonec ve funkci 
vrchního finančního rady — až do svého od
chodu do výslužby. Od 1905 se soustavně vě
noval divadelnímu referentství: nejprve (od 
1905) zejména v Rašínově Slově, pak ve Zlaté
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Praze (1908-09, 1917-22) a 1921-41 v Ná
rodní politice (jako nástupce M. A. Šimáčka 
a H. Jelínka), v níž mimoto 10 let vedl nedělní 
zábavnou přílohu. Za první republiky pracoval 
jako funkcionář Dramatického svazu (od 1924 
pokladník, od 1935 místopředseda); býval též 
členem mnoha uměleckých porot (např. pro 
státní ceny). Byl pohřben z vestibulu Národní
ho divadla do rodinného hrobu na Olšanských 
hřbitovech.

Do literatury vstoupil na přelomu století ja
ko autor drobných povídek a náladových črt 
erotických námětů (Černé lilie, Pavouci, Laby
rint lásky). Milostné historie, situované podle 
vzoru V. Hladíka do prostředí intelektuálů 
a vyšších společenských kruhů, jsou pozname
nány ozvuky dekadentní umdlenosti, rezignace 
a melancholie; toto vyznění je však v někte
rých případech modifikováno lehce ironizují
cími pointami. V tematice pozdějších próz se 
prosadil autorův paralelní odborný zájem 
o divadlo a o problémy hereckého umění: po
vídky Opona tiše padá opakují v různých po
dobách situaci hercova loučení se scénou 
a otázku pomíjivosti jeho tvorby. Literárními 
tendencemi z přelomu století byly zasaženy 
i E. aktovky, námětově navazující na ibsenov- 
skou vlnu dušezpytného a mravoličného dra
matu o sociálně morálních otázkách, v drama
tické výstavbě však už ovlivněné jevištním im
presionismem. Rozhodně významnější slož
kou než E. beletrie byla jeho činnost divadelně 
kritická a historická. V referátech i statích 
o českém divadle (napsal jich víc než 2 000) 
navázal E. na obrozenský ideál divadla jako 
společensky výchovné instituce, která má se
hrát kladnou úlohu v národních dějinách. Mezi 
divadelními referenty denního tisku, zejména 
v letech svého působení v Národní politice, 
ztělesňoval typ ctitele a obhájce tradice, spo
jujícího hodnocení divadelní přítomnosti s mi
nulostí a zdůrazňujícího kontinuitu umělecké
ho vývoje; pro toto zaměření se dostával do 
konfliktu s meziválečnou avantgardou. Vědo
mé sepětí s obrozenskou divadelní tradicí 
uplatnil zvlášť ve statích věnovaných přímo 
historii českého divadla (zabýval se např. ty- 
lovskou tradicí, historií prvních desítiletí ND, 
osudy Shakespearových a Mohérových her na 
českém jevišti, analýzou Jiráskových her aj.) 
a jeho velkým hereckým zjevům, jež mono
graficky portrétoval formou samostatných 
knížek (Kvapilová, Ryšavá, Vojan, Hůbnero- 

vá, Dostálová) i časopiseckých studií (výběr 
z nich vydal pod titulem O slávě herecké). 
Charakteristickými rysy E. statí byla vedle sil
ného historického povědomí snaha po fakto
grafické spolehlivosti, dokumentárnost a kro- 
nikářské zaměření, s nimiž usiloval podat do
bové svědectví o umění, jehož vlastní podsta
tou je prchavý dojem pomíjející s časem. O je
ho tíhnutí k faktům, pracovitosti v shromažďo
vání materiálových údajů i organizačních 
schopnostech svědčí ve své době ojedinělý 
a svou koncepcí úctyhodný podnik, tzv. Ottův 
divadelní slovník, v jehož čele od 1914 stál. 
Pro dílo, jež mělo v rámci širokého obrazu 
světového divadla podat zevrubné informace 
o českém dramatu a jevištním umění (sešitově 
vydáváno, zaniklo u písmene G pro nezájem 
veřejnosti), napsal E. vedle mnoha monogra
fických hesel i velkou studii o českém divadle, 
která zůstala nadlouho jedním z nejlepších po
kusů o syntetický obraz národního divadelní
ho vývoje.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Karel E. Muller, Karel 
Havlena, K. E. Muller, Petr Pavel; E. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Besedy lidu (od 1916); Hlas národa (od 1898); 
Jeviště (od 1920); Lumír (od 1915); Národ (od 1919); 
Nár. politika (od 1921); Nová politika; sb. Nové čes
ké divadlo (1928); Osvěta (od 1917); Radikální listy; 
Rozpravy Aventina (od 1930); Sborník Žižkův 
(1924); Slovo (od 1905); Světozor (od 1918); Švanda 
dudák (od 1898); Velký slovanský kalendář (1915); 
Venkov (od 1918); Vesna (1892, studie o vývoji čes
kého časopisectví); Volné směry (od 1897); Vzlet (od 
1918); Zlatá Praha (od 1898); Zvon (od 1909). I 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o divadle: Černé lilie (PP 
1902); Pavouci (PP 1903); Mimochodem (PP 1905); 
Hana Kvapilová (E 1908, změn. vyd. 1934); Labyrint 
lásky (PP 1910); Marie Ryšavá v české divadelní his
torii (E 1911); Dobrodružství (P 1913); Eldorado (D 
1913, prem. 1907); Jak táhla mračna (D 1917, prem. 
1916); České divadlo (studie, 1918); Opona tiše padá 
(PP 1927); Marie Híibnerová (E 1928); Leopolda 
Dostálová (E 1929); Eduard Vojan (E 1930); Stín (D 
1941, i prem., psáno 1909); Z letopisů českého diva
delnictví (1. Úvahy, dojmy a vzpomínky, 1946; 2. 
O slávě herecké, 1947). ■ REDIGOVAL časopis: 
České divadlo (1918—19); knižnici: Divadelní umění 
(1928—34); slovník: Ottův divadelní slovník (1914— 
19, z toho 1914—15 s K. Kamínkem, nedokončeno). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Myšlenky ze Shake
speara (výbor z překl. J. V. Sládka, 1916). ■

LITERATURA: O. Theer: ref. Hana Kvapilová, 
Čes. revue 1908/09; ■ ref. Labyrint lásky: K. Hikl: 
Povídky erotické, Přehled 1909/10; A. Novák, LidN 
3. 6. 1910; K. Sezima: Z nové české beletrie, Lumír
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1910/11, s. 450 ref. Dobrodružství: -il, LidN 6. 4. 
1913; K Sezima: Z nové české beletrie, Lumír 
1913/14, s. 19 k padesátinám: Rdv. (J. Rydvan), 
Topičův sborník 1921/22; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 1921/22; F. Skácelík, Lumír 1922 ■;■ ref. Ma
rie Hiibnerová: J. Hora, RP 15. 1. 1928; J. Honzl, 
Kmen 1928/29 ■; A. M. Píša: ref. Leopolda Dostálo
vá, Večerník PL 15. 5.1929 4- ref. Eduard Vojan, PL 
28. 5. 1930; ■ k šedesátinám: A. M. Píša, PL 14. 6. 
1932; an., Rozpravy Aventina 1932, č. 39—40; -och- 
(F. S. Procházka), Zvon 1931/32, s. 560; O. Fischer, 
LidN 14. 6. 1932 ■; E. Konrád: ref. Hana Kvapilová, 
NO 7.1.1934; Č.: Jubilejní vzpomínání, Nár. politika 
13. 6. 1942; ■ nekrology (an.): Práce 2. 4. 1950; Lid. 
demokracie 2. 4. 1950; LidN 4. 4. 1950; F. Götz, Di
vadlo 1949/50 ■.

//

Šimon Ennius

* kolem 1520 Klatovy
† 20. 2. 1561 Klatovy

Latinský humanistický básník, překladatel.

Pův. jm. Konvos (Cumvos). Syn zámožného 
sladovníka, vzdělání nabyl na litoměřické ško
le, na jaře 1543 byl na pražské univerzitě při
jat do Rečkovy koleje, o rok později se stal 
správcem školy v Rakovníku, 1546—47 řídil 
školu ve Vysokém Mýtě. Bakalářem se stal 
1545. 1547 v Praze učil asi na Collinově sou
kromé škole, od května 1548 asi do 1550 půso
bil s P. Aquilinatem na škole v Prostějově. Po 
době strávené ve Vídni se asi 1551 vrátil do 
Klatov, kde se bohatě oženil. Zastával městské 
úřední funkce a byl i členem městské rady. 
1554 získal erb s přídomkem z Fenixfeldu (de 
Phoenicio campo).

Prostřednictvím M. Collina se dostal mezi 
členy básnické družiny kolem J. Hodějovské- 
ho a těšil se jeho přízni. E. literární tvorba ne
přesahuje běžný tematický rejstřík latinského 
humanistického básnění, o protikatolické ná
zorové vyhraněnosti svědčí jen zlomkovitě 
soukromé zápisky autobiografické povahy. 
V pozdějších letech obrátil pozornost k pře
kládání protestantské náboženskopolemické 
literatury.

KNIŽNĚ: Sententiae aliquot ex Jesu Sirach excerp- 
tae et in carmen redactae... (Vídeň 1548); Historia 
ex libro, qui inscribitur Hester, de Mardochaeo... 
(Vídeň 1550); Breve encomium Olomucii metropo
lis ... (Prostějov 1550); Epithalamion de nuptiis illu- 
strissimi comitis... Eccii a Salmis et nobilissimae 
dominae Catharinae junioris a Bernsteyn... (Prostě
jov 1550). Mimoto četné příspěvky ve sbornících Fa- 
rragines poematum (1561—62). — (Překlad — pos
mrtně:) Robert Barnes: Kroniky a životuov sepsání 
najvrcímějších biskupuov římských, jináč pape
žův ... (Norimberk 1565). ■ EDICE: Breve encomi
um Olomucii metropolis (ed. a přel. R. Bartocha), 
Časopis Vlasteneckého muzejního spolku v Olo
mouci 1946; J. Martínek: Příspěvky k životopisu 
a charakteristice Š. E. K., Sborník Krajského vlasti
vědného muzea v Olomouci 4 (1959); Krátká chva- 
lořeč na Olomouc, in Humanisté o Olomouci (b. d., 
1978, přel. E. Petrů). ■

LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875); A. 
Truhlář: Dodatky a opravy k biografiím starších spi
sovatelů českých, ČČM 1913; J. Vančura in Dějiny 
města Klatov I, 3 (Klatovy 1927); V. Neužil: Breve 
encomium Olomucii metropolis, Časopis Vlastenec
kého spolku muzejního v Olomouci 1946; J. Ludví- 
kovský: Časopis VSMO..., ČMM 1947; J. Martí
nek: Š. E. Klatovského Chvála Olomouce, ČMM 
1955 4- Humanistické opisy statků ze 16. a 17. stole
tí, Sborník Čs. akademie zemědělských věd, Historie 
a muzejnictví, 1956 4- Příspěvky k životopisu a cha
rakteristice Š. E. Klatovského, Sb. Krajského vlasti
vědného muzea v Olomouci 1959 4- Staročeské vy
právění o Tiburciovi z Choustníka a Apollonii Bur
gundské, LF 1961; Rukověť human. básnictví 2 
(1966).

Enšpígl

Asi polovina 16. století

Cyklus vyprávění o lidovém šprýmaři.

Soubor přibližně sta rozprávek. Byl přeložen 
kolem pol. 16. stol, (nejstarší zlomek tisku do
chován z 1576) podle německé lidové knížky, 
vydané počátkem 16. stol. Toto dílo literárně 
fixovalo humorná vyprávění, která se v ústní 
tradici připínala k historické postavě dolnoně-
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meckého lidového šprýmaře ze 14. stol.
Soubor, zarámovaný rozprávkami o hrdino

vě narození a smrti, je do značné míry výra
zem myšlení a názorů, běžných mezi drobným 
řemeslnictvem, hlavně mezi vandrovními to
varyši. Humor rozprávek pramení povětšině 
z výsměchu bohatým řemeslníkům a městské 
honoraci, k němuž vedou hrdinovy kousky. 
Odhalují se jimi v projevech živelné společen
ské kritiky dobové sociální rozpory, avšak bez 
cílevědomého úsilí o nápravu společnosti. Ja
ko charakteristický příklad cyklu rozprávek 
soustředěných kolem jediného hrdiny předsta
voval tento soubor, rozšířený po celé Evropě, 
důležité stadium ve vývoji evropského romá
nu. V Čechách se zařadil mezi nejoblíbenější 
knížky lidové četby (např. s tit. Historie o Tyli 
Ejlenšpiglovi) a byl v různých variantách vydá
ván ještě v 19. stol.

EDICE. Ukázky: in Historie utěšené a kratochvilné 
(1941, 2. vyd. 1950, ed. B. Václavek); in Kratochvilné 
rozprávky renesanční (1952, ed. A. Grund). I

LITERATURA: B. V. Spiess: Historie o Tylu Eu- 
lenspieglovi z r. 1550, Otavan 1880; Č. Zíbrt: Enšpí- 
glovská literatura cizí a česká, in J. N. Štěpánek: Ey- 
lenšpígl (1926); J. Kolár in Česká zábavná próza 16. 
století a tzv. knížky lidového čtení (1960).

A

Karel Erban

* 17. 1. 1901 Studence \i Jilemnice

Lingvista orientující se zejména na stylistiku a věto- 
sloví; lyrický básník.

Narodil se v zemědělské rodině. Šestitřídní 
obecnou školu navštěvoval ve Studenci. Po 
maturitě na reál, gymnáziu v Jilemnici (1922) 
studoval na filoz. fakultě UK v Praze obor 
čeština—němčina (studia ukončil 1927 prací 
Význam slovesných předpon v jazyce českém). 
Učil jako středoškolský profesor ve Zvolenu 
(1927 — 38) a v Čes. Budějovicích (1938—52), 
1952—72 byl odb. asistentem zprvu na peda
gogické fakultě UK, pak na Pedag. institutu, 

resp. Vyšší pedag. škole v Čes. Budějovicích. 
Spolupracoval s Výzkumným ústavem peda
gogickým v Praze na návrhu pokusných osnov 
českého jazyka a pokusných učebnic. Od 1972 
na penzi v Čes. Budějovicích.

Ve své lyrické prvotině se E. inspiroval poe
zií O. Březiny a O. Fischera. Zatímco zde ještě 
cítil tíhu samoty a vzpíral se údělu vyhoštěnce, 
založil další sbírky už převážně idylicky. Ve 
sbírce věnované rodným Krkonoším využil 
hovorových obratů a epických prvků lidové 
písně. Protisubjektivistické zaměření E. poezie 
vyvrcholilo sbírkou Vůz s plachtou, a to zvláš
tě ve verších, které se vciťují do světa dětí. Ně
které z básní věnovaných Slovensku jsou tu 
psány slovenským jazykem. Od počátku 30. let 
publikuje E. pouze práce odborné. Zabývá se 
v nich zvláště problematikou slohu obrazného 
a neobrazného, stylem různých literárních 
druhů a směrů, dále syntaktickou problemati
kou, otázkami jazykové správnosti, frázovitos- 
ti apod. Psal i o kvantitě v českém verši a o dí
le K. V. Raise.

ŠIFRY: J. N. (Přítomnost), K. E. (Přítomnost, Ottův 
slovník naučný nové doby — Dodatky). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Cesta (1923—25); Časopis pro moderní 
filologii (1948); Čes. jazyk (1952); Čin (1931-32); 
Horské prameny (1937); Kritika (1926); Krkonoše 
(1972); Lid. noviny (1927—34); Lid. demokracie 
(1945); Lípa (1919—23); Lit. rozhledy (1931); Lumír 
(1936—40); Magazín DP (1935—37); Moderní revue 
(od 1920); Nár. osvobození (1924—29); Naše doba 
(1931); Naše řeč (1932—48; 1933 O slovesném im
presionismu a expresionismu, 1934 Kvantita v čes
kém verši, 1935 O českém slohu kritickém, O meta
forách, Slovo v umění realistickém, 1939 O řeči 
obrazné); Ottův slovník naučný nové doby — Do
datky (od 2. sv. 3. dílu); Právo lidu (1926); Přítom
nost (1936); Rozpravy Aventina (1928—32); Sever 
a východ (1925-30); Venkov (1929-39). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Chudý stůl (BB 1925); Krkonoše (BB 
1927); Vůz s plachtou (BB 1930); Sedm básní (BB 
1934). — Ostatní práce .Větný význam slovních dru
hů a tvarů (skripta, 1951, přeprac. vyd. 1955); Věto- 
sloví (skripta, 1955). ■

LITERATURA: ■ ref. Chudý stůl: F. Götz, NO 
24. 12. 1925; A. M. Píša, Pramen 1925/26; B. Benešo
vá, Tribuna 10. 1. 1926; fxš. (F. X. Šalda): Lyrika, 
Tvorba 1925/26 → KP 13 (1963) ■; AMP. (A. M. Pí
ša): Plané verše (ref. Krkonoše), Lit. svět 1927/28, č. 
5; ■ ref. Vůz s plachtou: A. G. (Grund), Rozpravy 
Aventina 1930/31; J. Knap, Venkov 12. 6. 1930 
polemika s E. názory odbornými: P. Eisner: Hádání 
o kritickou dikci, Čin 1935; R. J. (Jakobson): Otáz-
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kám jazyka básnického, SaS 1935, s. 130; rd: Fakta 
mluví, SaS 1936, s. 133 ■ .

ab

pisy: Po stopách dobyvatelů, osvoboditelů a diktáto
rů (1937); V poříčí Orinoka (1939); Toulky tropickou 
Amerikou (1. Přes Kordillery, 1948; 2. Na vlnách 
Amazonky, 1948). ■

LITERATURA: J. Kunský: Půl století světoběž- 
cem, in Čeští cestovatelé 2 (1961).

mo

Josef Ladislav Erben

* 27. 6. 1888 Žižkov (Praha-Ž.)
† 11. 10. 1958 Melboume (Austrálie)

Cestovatel, autor cestopisů.

Po studiu na nižší reálce vstoupil do otcova 
obchodu, rok byl na učení v Německu, o let
ních dovolených konal menší cesty po Evropě. 
1910 se vydal na cestu po čtyřech kontinen
tech; žil a cestoval v Austrálii, odtud se vydal 
na Novou Guineu (onemocněl žlutou zimnicí) 
a přes Čtvrteční ostrov se vrátil do Austrálie 
(1914—19); odjel na Filipíny, 1920 do Číny 
a Japonska; 1921—22 cestoval Severní Ameri
kou, následujících 9 let Jižní Amerikou. V září 
1931 se vrátil do Čech. U pražských přírodo
vědců získával odborné znalosti pro novou 
cestu (přes Trinidad do Venezuely a Guayany), 
z níž se 1935 vrátil přes Trinidad, Madeiru 
a severní Afriku. V červenci 1936 se vydal zno
vu do Austrálie. V Darwinu ho zastihla druhá 
světová válka; pracoval na opevněních, při ja
ponském náletu byl zraněn, za požáru buše 
shořely mj. jeho sběry pro česká muzea. Pře
sídlil do Melbourne, odkud znovu chtěl cesto
vat do Jižní Ameriky. Dále je známo jen to, že 
zůstal neženat a že několik let před smrtí žil, 
vážně nemocen, v Melbourne (Parkville), kde 
také zemřel a byl zpopelněn.

Psal do populárních odborných časopisů 
i do denního tisku cestopisné články o Austrá
lii, Novém Zélandu a Jižní Americe; jeho kni
hy se týkají jen Jižní Ameriky. Popisuje v nich 
výlučně vlastní poznatky a zážitky, všímá si ži
vota a sociálních konfliktů pracujících lidí. Pí
še prostě, někdy až neuměle, působivost jeho 
vyprávění je v dojmu autentičnosti, který do
vede vyvolat.

PŘÍSPĚVKY in: Světozor (od 1919); Širým světem 
(od 1929); Zlatá Praha (od 1921). ■ KNIŽNĚ. Cesto-

Karel Jaromír Erben

* 7. 11. 1811 Miletínxx Jičína
† 21. 11. 1870 Praha

Básník, prozaik, sběratel a vydavatel českých národ
ních písní, překladatel prózy a poezie; folklorista, 
historik, jazykovědec. V poezii jeden z hlavních 
představitelů obrozenského romantismu; svými ba
ladami a prozaickými pohádkami aktualizoval my
tické pojetí člověka a přírody, obsažené v lidové 
slovesnosti. Patří k zakladatelům české folkloristiky 
a etnografie a k předním editorům staročeské litera
tury.

Občan, jm. Karel E. Otec Jan E., švec a sadař, 
probudilý písmák, matka Anna, roz. Žábová, 
dcera miletínského učitele. Z jejich devíti dětí 
přežil jen K. J. a mladší Josefka. Měl výrazné 
hudební nadání. Od dětství byl tělesně slabý, 
s vadou ve výslovnosti, celý život stonal plicní 
chorobou. Chodil do školy v Miletíně, 
1825—31 do gymnázia v Hradci Král., na stu
diích se udržoval kondicemi a vyučováním 
hudbě. Na jeho národnostní uvědomění měl 
vliv prof. J. Chrněla a prázdninová studentská 
společnost (zvi. J. N. Lhota), s níž podnikal vý
lety do miletínského okolí. V Praze vystudoval 
tzv. filozofii (1831—33) a práva (do 1837). Se
známil se s F. Palackým, který pak trvale 
ovlivňoval jeho práci i zaměstnání. Stýkal se 
s mladou inteligencí českou (K. H. Mácha, K. 
V. Zap, K. B. Štorch, J. K. Tyl aj.) i německou 
(U. Horn), účastnil se jejího literárního i spole
čenského podnikání. Nejbližšími přáteli byli 
A. Rybička a K. Havlík. S ním jezdil na prázd
ninové pobyty do Žebráka, kde účinkoval 
v ochotnickém divadle a seznámil se s Bety- 
nou Mečířovou (1818—1857), pozdější svou 
manželkou (sňatek 1842); manželé měli čtyři
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děti. Od listopadu 1837 byl rok na praxi 
u pražského hrdelního soudu, do 1843 byl bez
platným praktikantem fiskálního úřadu (složil 
apelační zkoušky); od října 1841 byl placeným 
aktuárem KČSN. Účastnil se schůzek v saló
nech Fričově a Staňkově, tam se seznámil 
s ruskými filology a folkloristy I. I. Srezněv- 
ským a O. M. Boďanským; s tím byl v létě a na 
podzim 1842 na Chodsku. Zapisoval českou 
folklórní tvorbu, zvi. slovesnou a zvykovou, 
stýkal se s P. J. Šafaříkem, písemně se S. Vra- 
zem. Od jara 1843 byl českými stavy placen za 
sbírání listinného materiálu k české historii; 
nejprve pracoval ve Frýdlantě, 1844 na Chod
sku a v jižních Čechách, v létě 1845 v Čes. Bu
dějovicích. V únoru 1846 byl ustanoven asi
stentem při Muzeu v oddělení archeologic
kém, historickém a ve sbírce listin; studoval 
archívy na českém severovýchodě (Trutnov, 
Hradec Král.) a západě (Tepelsko, Stříbrsko). 
1845 byl jmenován členem jazykové komise 
při Matici, podílel se na založení Měšťanské 
besedy v Praze, 1847 byl jejím jednatelem, 
v lednu 1848 byl zvolen nástupcem Jungman- 
novým ve Sboru Matice, v březnu se stal čle
nem Archeologického sboru muzejního a mi
mořádným členem KČSN (o rok později řád
ným členem). V revolučním údobí byl veřejně 
činný jako stoupenec politických zásad F. Pa- 
lackého. Byl zvolen do stočlenného Národní
ho výboru a pověřen dozorem nad městským 
archívem a knihovnou, byl členem Svornosti, 
účastnil se příprav na Slovanský sjezd. V květ
nu až červnu 1848 byl s V. D. Lamblem členem 
české deputace na charvátský sněm do Záhře
bu, po svatodušních bouřích se vrátil. Od srp
na 1848 byl členem výboru Lípy slovanské, od 
července 1848 redaktorem vládních Pražských 
novin, v téže době byl guberniálním transláto- 
rem. Se spolupracovníky překládal občanský 
zákoník do češtiny, v červenci 1849 byl jmeno
ván členem vládní komise pro politickou ter
minologii slovanskou a odjel na její zasedání 
do Vídně. 1850 pracoval na překladech trestní
ho řádu, trestního zákona a obecního řádu 
města Prahy a 1851 byl členem komise pro 
ustanovení vědeckého názvosloví pro gymná
zia. Od 1848 se několikrát bezúspěšně ucházel 
o stálá archivářská místa, v listopadu 1850 byl 
ustanoven sekretářem Muzea, v červenci 1851 
byl zvolen archivářem města Prahy; bylo to 
první zaměstnání, které ho existenčně zajistilo; 
od 1864 do konce života byl ředitelem spoje

ných pomocných kancelářských úřadů města 
Prahy. V listopadu 1853 byl zvolen do výboru 
Muzea, od března 1855 byl spoluredaktorem 
Obzoru, po jeho zániku se stranil veřejného 
života, odešel z KČSN. Vedle náročného ar- 
chivářského zaměstnání a úkolů z něho vyplý
vajících se věnoval vědecké tvorbě, byl čle
nem literárních porot, prováděl jazykovou re
vizi matičních překladů Shakespeara, byl čle
nem redakčního kruhu Riegrova Slovníku 
naučného pro slavistiku, gramatiku, historii, 
slovanské a německé bájesloví (zpracoval 108 
hesel, z toho 85 z mytologie a zvykosloví). — 
Po smrti manželky se 1859 oženil s Žofií Mast
nou z Lomnice n. Pop. (1835—1905); syn 
a dcera zemřeli v dětském věku. — Obnovené
ho politického života na počátku 60. let se 
stranil, odmítl kandidovat do zemského sně
mu. Účastnil se spolkového ruchu, byl spolu
zakladatelem Hlaholu, Historického spolku, 
Umělecké besedy (1863 místopředseda). Stý
kal se s ruskými a polskými učenci, kteří v 60. 
letech zavítali do Prahy (A. F. Gilferding, I. I. 
Srezněvskij, P. A. Lavrovskij, P. P. Dubrovskij, 
J. Holovačkyj, I. V. Lašňukov, A. A. Potěbňa); 
byl považován za předního představitele 
evropské slavistiky, od poloviny 50. let byl po
stupně jmenován členem mnoha zahraničních 
učených společností. Na přání pořadatelů 
moskevské národopisné výstavy byl 1866 na 
Domažlicku a Plzeňsku obstarat české kroje, 
v květnu 1867 odjel s českou delegací na vý
stavu do Moskvy (návrat z Petrohradu v polo
vině června). Pro účast na „moskevské pouti“ 
byl dán pod policejní dohled. Jiné cesty do za
hraničí, většinou studijní: 1864 Lužice, 1865 
Drážďany a Budyšín, 1868 Folmava, Řezno, 
Pasov. V září 1870 se rozstonal žloutenkou, 
dostal akutní zánět jater, jako příčina smrti je 
v matrice uvedeno „rozmíšení krve“. Byl pohř
ben na Malostranském hřbitově v Košířích, 
1908 byly jeho pozůstatky přeneseny do hrob
ky na Olšanech.

Početně nevelká umělecká tvorba E. vznika
la souběžně s jeho rozsáhlou vědeckou prací 
z několika oborů. Od 30. let zapisoval české 
pohádky, písně, zvyky a obyčeje. 1843 formu
loval svůj úkol napsat „systematický obraz ná
roda českého“; sbírky písní a pohádek měly 
sloužit jako přípravný materiál syntetického 
díla Obyčeje národu českého. Plán byl podní
cen evropským rozvojem studia lidové sloves- 
nosti a zvláště dílem bratří Grimmů, sledují-
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cích starobylý (mytický) původ této tvorby. Ja
ko celek se neuskutečnil, dával však globální 
smysl E. sběratelství a vydavatelství i jeho stu
diím ze slovanské mytologie (Vidy čili Sudice, 
1847; O dvojici a trojici v bájesloví slovan
ském, 1857; hesla v Riegrově Slovníku, zvi. 
Slovanské bájesloví a Svátky slovanské). Hlav
ní výsledek jeho národopisného studia ve 40. 
letech je třísvazková sbírka Písně národní 
v Čechách. Použil k ní též sběru svých přispě
vatelů: J. Roštlapil, E. choť, F. Doucha, K. Ha
vlík, A. Havlíková, J. Franta Šumavský, K. B. 
Štorch, J. Černý, F. Vítoch. Obsahuje 550 písní 
lyrických a epických, uspořádání je nahodilé, 
v obsahu jsou písně utříděny do skupin. Z vari
ant vyhledával E. znění, které nejlépe odpoví
dá předpokládanému původnímu tvaru. Písně 
považoval za zpívané texty (Slovo o písni ná
rodní, otištěno jako úvod k 3. sv.), vydal i ná
pěvy (v harmonizaci J. P. Martinovského). Po 
1860, kdy se E. orientoval k systematické práci 
na vydávání folklórních textů, vyšla rozšířená 
verze sbírky. Obsahuje 2 200 skladeb, v pří
růstku je nový E. sběr a příspěvky J. Roštlapi- 
la, A. Vysokého a T. V. Nováka; jsou v ní na
víc dětská říkadla, hádanky, hry, písně obřadní 
a pohřební, koledy a pořekadla, zaříkadla ne
mocí. Texty jsou utříděny do skupin podle 
údobí lidského života, ročních období, zaměst
nání, zvláštní oddíl tvoří „písně rozpravné“ 
(balady, legendy). Nápěvy (bez doprovodu) 
vydal E. vlastním nákladem. — První E. po- 
hádkářské pokusy jsou z 1840, 1844 vydal dvě 
pohádky tiskem (O třech pradlenách, Dobře 
tak, že je smrt na světě), v 50. a počátkem 60. 
let otiskl několik pohádek, hlavně v čas. Zlaté 
klasy, v alm. Perly české (Dlouhý, Široký a By
strozraký) a v alm. Máj (mj. Tři zlaté vlasy dě
da Vševěda) Část toho a nové práce uveřejnil 
v antologii Sto prostonárodních pohádek a po
věstí slovanských. Je to výbor z pohádek slo
vanských národů, pohádky jsou otištěny v pů
vodních jazycích a řazeny k sobě podle topo
grafického principu, rozlohy a příbuznosti slo
vanských národů. Dílo je projevem E. slovan
ství, stejně jako Vybrané báje a pověsti, podá
vající jen jinoslovanskou tvorbu v E. překla
dech. Některé původní E. pohádky zůstaly 
v rukopise, knižní soubor Národních českých 
pohádek, autorem zamýšlený již po Kytici, E. 
neuskutečnil. — 1844 se za nepřítomnosti Pa- 
lackého účastnil redakce 1. dílu Výboru z lite
ratury české, napsal i část věcných poznámek; 

2. díl Výboru obstaral sám. Vydávání památek 
staré české literatury se soustavně věnoval od 
50. let téměř do konce života, vrchol jeho 
tvorby je v třísvazkovém vydání Husových 
českých spisů; souvisí s tím také jeho literárně- 
historické a jazykovědné studie i recenze (po
sudek Hattalovy české skladby a polemika 
s tím spojená). Vydával historické dokumenty 
(Regesta diplomatica); řada prací historiogra- 
fických, dokumentárního i výkladového cha
rakteru, vyplynula z jeho zaměstnání pražské
ho archiváře. Z archívních dokumentů bral lát
ku k prozaickým obrázkům z minulosti, časo
pisecky publikovaným; zpočátku více směřují 
k beletrii (např. Anna Marie Švarcova z Čem- 
hauzu, 1846), pozdější mají spíše charakter 
kulturněhistorické črty (Náčrtky z obecného ži
vota v Čechách a zvláště v Praze v 16. věku, 
1855). — Za gymnazijních studií vznikaly E. 
nedochované pokusy o německé básnění, 
z 1830 existují první české básně (Zvičínská 
znělka, Touha), z prvních let pražského poby
tu pocházejí skladby odpovídající běžné do
bové produkci (písňové texty vlastenecké 
a milostné, historizující a ohlasové romance, 
hřbitovní lyrika), 1834 vznikly první dvě bala
dy (otištěn jen Smolný var); „báchorka národ
ní“ Poklad (1838) mu poprvé přinesla velké 
uznání kritiky. Satirickou prózou Dobrodruž
ství cestujících (1834), jíž se účastnil polemiky 
mladých spisovatelů z Květů s F. L. Čelakov- 
ským, odmítl jeho typ ohlasového básnění. Vy
rovnával se s vlivem Máchovým (v poezii zřej
mé od 1834 na postupném přepracovávání po
věsti Záhoř), polská romantika napomohla je
ho epickému sebepoznání. E. pojetí národní li
teratury vycházelo z představy existence pů
vodního českého (slovanského) etnického zá
kladu, jehož charakter dosvědčuje folklórní 
tvorba; za hlavní úkol nové literatury považo
val zřetel k národní osobitosti, a tím i osvobo
zení od nánosu cizích vlivů, zejména od světo- 
bolné byronské romantiky. Formuloval to (v 
dopise Vrazovi) počátkem 40. let; 1844 a zno
vu 1848 oznámil knižní vydání svých básní. 
Uskutečnil je sbírkou Kytice až 1853 (12 básní 
a polský překlad Pokladu od A. Rósciszew- 
ského), na níž pracoval po revoluci, hlavně 
1851. V dopisech ji označoval za soubor mla
distvé tvorby, ale jen polovina básní je star
ších či dříve tištěných (Polednice z 1834, tis
kem 1840; Poklad z 1837, t. 1838; Svatební ko
šile, t. 1843; Zlatý kolovrat asi z 1844; Štědrý
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den, t. 1848; Holoubek, t. 1851), ostatní vznikly 
1851 a v první pol. 1852: Vrba, Dceřina kletba, 
Vodník, Záhořovo lože, Věštkyně, Kytice. V 2. 
vyd. Kytice je přidán oddíl Písní, obsahující 
výbor z lyriky, a do oddílu „pověstí“ nová ba
lada Lilie. V tomto oddílu tkví hlavní básnický 
přínos E. Pojem „pověsti“ je široký, zahrnuje 
báje o nadpřirozených bytostech, pověsti ety- 
mologické a historické, zvyky a pověsti vzta
hující se k svátkům, legendy, pohádky, lidové 
balady. Látky rozličného původu jsou zpraco
vány baladickým způsobem a s využitím jak 
soustavy prostředků lidové slovesnosti, včetně 
postupů lidové balady, tak baladické tradice 
evropských literatur z 18. a 19. stol. Děje E. 
balad se rozvíjejí z konfliktů, v nichž se člověk 
střetává s nadpřirozenými mocnostmi nebo se 
jiným způsobem ocitá uprostřed sil určujících 
řád přírody, osud lidí a morálku lidského ko
nání. Toto střetnutí je vyprovokováno hrdino
vým činem, který — ať se udál neúmyslně, 
z dobré vůle či ze zloby — je v rozporu s tím, 
co je člověku vlastní vzhledem k jeho přiroze
ným možnostem a vzhledem k žádoucí obvyk
losti lidského počínání. Konfliktem a jeho vyú
stěním se vyjevuje pravda vyššího zákona, 
morálka mýtu, která je všeobecně platná a stí
há provinění trestem; v některých básních, jež 
se opírají o křesťanský mýtus, pokání zmírňuje 
nebo odvrací trest. Konfliktem se také vyjevu
je osudová danost, proti níž je člověkova vůle 
nicotně bezmocná. Osud, jímž se prezentuje 
mytické pojetí řádu veškeré přírody, je lho
stejný a necitlivý vůči jedinci a jeho individu
ální touze překročit meze stanovené lidem, 
avšak zároveň zajišťuje plynulost a nepřetrži
tost života vůbec. Prostřednictvím mýtu zpří- 
tomňuje E. poezie základní otázky a vztahy, 
které si člověk svou životní praxí vždy znovu 
uvědomuje a jejichž obecná platnost není zá
vislá na historii (život a smrt, budoucnost, lid
ský a přírodní svět, milostná vášeň a nenávist, 
vina a trest aj.). Básnické oživení mýtu pro
střednictvím poezie bylo u E. jak projevem vě
domí o společenské potřebě morálního řádu 
a obranou proti dějinnému vývoji, který roz
kládal tradiční představu jednoty člověka 
a světa, tak dobově aktuálním protestem proti 
násilným zvratům nastoleným bachovskou re
akcí. Kytice také byla v době vzniku i později 
přijímána jako odkaz na národní hodnoty, 
a tedy jako projev víry ve vlastní síly národa. 
— S výjimkou Lilie, epické Písně o vítězství 

u Domažlic léta 1431, kterou E. vydával za 
skladbu „podle staršího rukopisu“, a kantáty 
První májová noc má E. básnická produkce 
z 60. let většinou charakter příležitostný. — E. 
cíl původní tvorby byl v próze realizován žá
nrem pohádky; ta u E. není zápisem lidového 
podání, nýbrž dílem jeho umělecky tvůrčího 
přístupu. E. rekonstruuje předpokládanou kla
sickou podobu české pohádky ve způsobu 
zpracování i v systému významů, které jsou 
schopny vyjadřovat předpokládaný mytický 
smysl pohádkového obrazu. Oproti improvi
zovanému lidovému vyprávění dal pohádce 
pevný tvar, promyšlenou motivaci a významo
vou skloubenost, která umožňuje přisuzovat 
postavám i příběhům „hlubokou pravdu pří
rodní“ a „vážnou národní mravouku“, tj. sym
bolickou platnost. — Veselohra Sládci z 30. let 
vznikla pro potřeby ochotnického divadla; 
1870 psal E. pohádkové operní libreto Štěstí 
a neštěstí, vypracoval dvě z 5 dějství. — Pře
klady prózy (slovanské pohádky z Výboru 
a Nestor) a poezie (Igor a Zadonština) se E. 
zabýval koncem 50. let a hlavně v 60. letech.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jarmil Erben, J. E. Mile- 
tínský, K Jarmil Erben, Květomil Podlipský; aEn 
(Riegrův Slovník naučný), J. E., J. K. E., *n., R. Bn. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Beseda (1864); ČČM (1844-70); 
Čechoslav (1831); Čes. včela (1844—46); alm. Čes. 
besedy (1842); kal. Českomoravská pokladnice 
(1861—64); Denice (1840); Festalbum zum 27. Fe- 
bruar 1856 (1856); Humorist, listy (1861); Jičínský 
obzor (1861); Das Kaiseralbum Viribus unitis (1858); 
Květy české, později Květy (1834—44); Květy (red. 
V. Hálek, 1867-69); Květy a plody (1848); alm. Ky
tice (1859); Lit. příloha k Věnci (1843); Lumír 
(1851—61); alm. Máj (1858—62); J. P. Martinovský: 
Patero zpěvů čtverohlasých (1834); Národ (1864); 
Obecné listy naučné i zábavné (1860); Obrazy života 
(1861); Obzor (1855); Oesterreichisches Friihlingsal- 
bum (1854); Paleček (1842); Památky archeologické 
(1855 — 59); alm. Perly české (1855); alm. Pomněnky 
(1841); Poutník (1846); Právník (1861—62); Pražské 
noviny (1846—52); Slovník naučný (red. F. L. Rieger, 
od 1860); Rodinná kronika (1862 — 63); Sectionsbe- 
richte (od 1859 Sitzungsberichte) der Königl. böhm. 
Gesellschaft der Wissenschaften (1849—70); Slav
nostní album Cyril a Metoděj (1864); Škola a život 
(1855 —57); Štěpnice (1860—68); Večerní vyražení 
(1831); Věnec (1839); alm. Vesna (1837 — 38); J. Vo- 
rel: 3 básně (1842); Zlatá Praha (1864—65); Zlaté 
klasy (1853—54); Zlaté lístky (1963); Zprávy soudců 
o dramatech z dějin slovanských (1860); J. L. Zvo- 
nař: Varyto a lyra (1856). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a vy
dání folklórní slovesnosti: Písně národní v Čechách
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(3 sv., 1841, 1843, 1845); Kytice z pověstí národních 
(BB 1853; 2. rozmn. vyd. s tit. Kytice z básní K J. E. 
1861); Nápěvy prostonárodních písní českých 
(1862); Prostonárodní české písně a říkadla (1864); 
Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských 
v nářečích původních. Čítanka slovanská s vysvětle
ním slov (1865; souběžně s tit. list ruský); Vybrané 
báje a pověsti národní jiných větví slovanských 
(1869); — posmrtně: Sládci (D 1890, upr. G. Toužil; 
1912 ed. Č. Zíbrt; prem. 1837); České pohádky (1905, 
ed. V. Tille); Živá voda. Tři rukopisné, dosud nevy
dané pohádky (1932, ed. A. Grund); Sny (PP 1970).
— Překlady: Lětopis Nestorova. Nestorův Letopis 
ruský (P 1867); Dvé zpěvů staroruských, totiž O vý
pravě Igorově a Zádonstina (BB 1869). — Ostatní 
práce: Řád obecní soudní a řád konkursní... (překl., 
1848, s jinými); Kaple v radnici Starého Města praž
ského (b. d., 1857, an.); Die Primatoren der königli- 
chen Altstadt Prag (1858); Geschichte der k. k. priv. 
Prager bůrgerlichen Scharfschůtzer (1860); Dějiny 
cis. král. výs. měšťanských ostrostřelců pražských 
(1860); Síň primátorů v radnici Starého Města praž
ského (b. d., 1860, an.); Měsíčník hodin staročeských 
na Staroměstské radnici (1866, an); Autentický uka
zatel ulic a náměstí i čísel domovních král, hlavního 
města Prahy (1871). — Výbory: Poklad (1958, usp. J. 
Kolář); Mateří doušky (1969, usp. A. Přidal); Zlatý 
kolovrat (1976, usp. V. Kronusová). Četné výbory 
z E. balad, pohádek a vydání písní, zvi. pro mládež.
— Souborná vydání .Veškeré spisy básnické (nakl. J. 
Otto, 1905, ed. J. Sutnar); Dílo K. J. E. (Melantrich, 
1938-40, 5. sv., red. A. Grund). ■ KORESPON
DENCE: Z korespondence K. J. E. (K. V. Zapovi 
z 1842—44), Slovanský sborník 1883; J. Karásek: 
Z korespondence K. J. E. (o dopisech A. Rybičkovi 
a A. V. Šemberovi, ukázky z chystané edice), NL 
7. 11. 1911 + Korespondence K. ]. E. (o přijaté ko- 
resp. v E. pozůstalosti), Přehled 1911/12; Č. Zíbrt: 
Vlastní životopis K. J. E. 1843 (K. V. Zapovi z 1843), 
ČL 1912; Dopisy Erbenovy (z 1868 a 1870), Vocelo- 
vy a Nebeského, Nár. obzor 1913, č. 49 a 52; K. A. 
Vinařického Korespondence a spisy pamětní 3 (Vi- 
nařickému z 1854—57; 1914, ed. V. O. Slavík); J. V. 
Šimák: Nová snůška dopisů z doby obrozenecké (J. 
Wettovi z 1853), Zvon 1918; S. Brandejs: Z E. kore
spondence (J. N. Lhotovi z 1853—69), Pod Zvičinou 
1920; F. Skalický: O zapadlém vlastenci (J. Peterovi 
z 1851—52), tamtéž; J. Kabelík: O Karáskově kore
spondenci K. J. E. (o vykonaných přípravách k neus- 
kut. edici), Čas. Vlastěn. spolku muzejního v Olo
mouci 1928; M. Karásková: Ještě několik slov o Ka
ráskově korespondenci K. J. E., Čas. Vlasten. spolku 
muzejního v Olomouci 1929; List K. J. E. Stanku 
Vrazovi (z 1842; 1936, ed. A. Grund); A. G. (Grund): 
Neznámý dopis K. J. E. (A. Rybiěkovi z 1853), Čes. 
slovo 21.1.1940; K. J. E. o sobě v dopise K. V. Zapo
vi (z 1843; 1940, ed. A. Grund); M. Novotný: Život B. 
Němcové 1 (B. Němcové z 1844; 1951); Z dopisů (S.

Vrazovi, F. Palackému, A. Rybičkovi, J. Roštlapilovi 
z 1842-69), in K. J. E.: Poklad (1958); F. Polák: Do
pis K J. E. v suchdolském památníku (K. Můllerovi 
z 1855), Zprávy Muzea Jihočes. kraje 1963, č. 2; V. 
Hálek: Dopisy (V. Hálkovi z 1859; 1963, ed. F. Ba- 
ťha); Slovanská korespondence K. J. E. (V. P. Balabi- 
novi z 1862, P. P. Dubrovskému z 1869, A. F. Gilfer- 
dingovi z 1856, J. Holovačkému z 1854—65, V. S. 
Karadžičovi z 1849, Nikolovi I. Petroviči z 1868, V. 
F. Odojevskému z 1867, N. A. Popovovi z 1867, M. 
F. Rajevskému z 1869—70, I. I. Srezněvskému 
z 1858 —70, E. Tezovi z 1867, D. A. Tolstému 
z 1867—68, S. Vrazovi z 1842—48, institucím 
z 1862—68, dopisy adresované Erbenovi, přehled 
dosud vydané E. slovanské korespondence s cizími 
korespondenty; 1971, ed. V. Bechyňová a J. Jirásek). 
Úryvky dosud nepublikované koresp. K. J. E. v mo
nografiích V. Brandla (1887) a A. Grunda (1935). ■ 
REDIGOVAL časopisy: Pražské noviny (červenec 
1848—březen 1849, do října 1848 s J. Jirečkem), Ob
zor (1855, s K. B. Štorchem a V. Zeleným), Právník 
(1861 a 1862, s R. Thurn-Taxisem a J. Jeřábkem). ■ 
VYDAL: Bartošova kronika pražská (1851); Tomá
še ze Štítného Knížky šesterý o obecných věcech 
křesťanských (1852); Kristofa Haranta z Polžic... 
Cesta z království Českého do ... země Svaté (2 dí
ly, 1854, 1855); Regesta diplomatica nec non episto- 
laria Bohemiae et Moraviae, pars I (1855); Výbor 
z literatury české, díl 2 (sv. 1—4, 1857, 1861, 1864, 
1868); Život sv. Kateřiny. Legenda (1860); Rukopis 
králodvorský (seš. 1 1861, seš. 2 1878); J. A. Komen
ského Labyrint světa a ráj srdce (1862, an.); Rhaze- 
sovo Ranné lékařství (1864, s V. Stánkem); Mistra 
Jana Husi Sebrané spisy ěeské (3 sv., 1865, 1866, 
1868); Saličetova Ranná lékařství (1867, s V. Staň- 
kem). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Kuncová: Kytice K. J. E. Sou
pis knižních vydání a literatury o K. J. E. a jeho díle 
z let 1837 — 1961 (1962); Historická bibliografie Pod
krkonoší 1 (též lit. o E. a Miletíně), Krkonoše-Podkr- 
konoší 1964; L. Vacina: K. J. E. Výběrová bibliogra
fie (rozmn.), Okresní knih, v Náchodě (1970); M. Ka- 
dečková: K. J. E. dětem. Bibliografický soupis knižně 
vydaných pohádek, pověstí, bájí, dětských písní, ří
kadel a her (z posledních 50 let; rozmn.), Krajská 
knih, v Hradci Králové (1970). ■ LITERATURA: V. 
Brandl: K. J. E. Životopisná a literární studie (1887← 
Světozor 1883); K. V. Rais: K. J. E. Řeč při odhalení 
pamětní desky v Miletíně 22. 5. 1899 (1899) → Ze 
vzpomínek 3 (1930); J. Karásek: K. J. E. Obrázek ži
votopisný a literární (1911); A. Toušek: K. J. E. a čes
ká balada (1911); J. Letošník: Jos. Král jakožto kritik 
a odborný znalec prozódie písní lidových a básní E. 
(1911); B. Beneš-Buchlovan: Za národní písní (1917) 
→ Besídky o básnících (1930); A. Grund: K. J. E. 
(1935); Z. Nejedlý: Výstava K. J. E. v Miletíně 1936 
(1936) → O literatuře (1953); J. Ošmera: K. J. E. 
(1939); sb. K. J. E. 1811 -1870 (Hořice 1940); V. Jirát: 
E. čili Majestát zákona (1944 ← Krit. měsíčník 1939)
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Erben→ Uprostřed století (1948), Duch a tvar (1967), Portréty a studie (1978); J. Špringer (red.): Mateřídouška. Sborník 1. Erbenova Miletína (1946); ]. Polák: Kytice nevadnoucí. Pět kapitol o E. Kytici (1949); J. Glazarová: Básník domova. Proslov (1962); J. Do- lanský: K. J. E. Studie s ukázkami z díla (1970). I ref. Poklad (in alm. Vesna): F. Palacký, ČCM 1838 → Radhost 1 (1871); F. C. Kampelík, Květy 1838, příl. č. 7; J. M. (Malý), ČČM 1838, sv. 1, s. 130 ■;■ ref. Písně národní v Čechách: V. B. Nebeský, Květy 1841, příl. č. 24—26; P. J. Šafařík: Důležitý a pozoruhodný spis jest E. sbírka českých národních písní, ČČM 1842; J. P. Koubek, Bohemia 11. a 14.1.1842 ■;■ ref. Kytice: V. B. Nebeský, ČČM 1853 → O literatuře (1953); A. V. Mezník, Obzor 1855 ■; V. Zelený: K. J. E., alm. Máj 1859; F. Doucha: K. J. E., ČČM 1859 a 1861; J. E. Sojka: K. J. E., in Naši mužové (1862, znovu 1953); J. Rank: K. J. E., Osvěta 1863; K V. Seydler: Prameny k životopisům — K. J. E., ČČM 1864; V. B. Nebeský: ref. Prostonárodní české písně a říkadla, Krit. příloha NL 1864 → O literatuře (1953); J. Emler: K. J. E., Květy 1868; ■ nekrology: J. Neruda, NL 22.11.1870 → Literatura 2 (1961); an. (V. Hálek), Květy 1870 → O literatuře 1 (1920), Články literární a výbor z fejetonů (1925) ■; J. Höhm: Bůrgerova Lenora srovnaná s E. Svatební košilí, Roční zprávy vyš. reál. šk. v Rakovníku 1877; T. Ardelt: Výklad K. J. Erbenovy balady Svatební košile, Výr. zpráva gymnázia v Písku; J. Neruda: K. J. É., Humorist, listy 1881 → O umění (1950) a Podobizny 1 (1951); W. Wollner: Der Leno- renstoff in der slawischen Volkspoesie, Archiv fur slaw. Philologie 1882; F. Bačkovský: O E. Svatební košili vůbec a vzhledem k Burgerově Lenoře a Mic- kiewiczovu Útěku zvláště, Ruch 1884; J. Barák: O K. J. E., in Přednášky J. Baráka č. 4 (1884); F. Táborský: E. Štědrý den, Výr. zpráva Vyš. div. šk. m. Prahy 1886/87; V. Ibl: K. J. E., La Belle aux cheveux ďor, Výr. zpráva reálky v Pardubicích 1889; J. Vrchlický: Několik slov o E. Kytici, in K J. E.: Kytice (1890) → Studie a podobizny (1893); J. Kubín: E. Sládci, Čes. Thalia 1892; L. Šolc: O E. Svatební košili, Hlídka literární 1892 + Jak se mají E. pověsti národní k podání lidovému, Hlídka literární 1892 a 1893 4- Jakým veršem složena jest báseň Záhořovo lože?, Hlídka literární 1893; F. Sujan: E. Kytice po stránce estetické s rozborem Pokladu, 29. program čes. vyš. gymnázia v Brně 1895/96; J. Máchal: Mickiewicz a Čechy, ČČH 1898; K. V. Rais: Po stopách pramenů E. Svatební košile, ČL 1898; J. Vlček: K. J. E. Květ české balady, in Několik kapitol z dějin naší poezie (1898) → Z dějin české literatury (1960); B. Moravec: Po stopách pramenů E. Svatební košile, ČL 1899; L. Quis in K. J. E.: Kytice (1901); J. Sutnar: K. J. E., Rozhledy 1901; R. Schenk, J. Straka in K. J. E.: Kytice (1901); J. Arbes: Český parnas studentský za dob Máchových, Květy 1901 → K. H. Mácha (1941); S. Souček: Loňské vzpomínky na K. J. E. a nová vydání jeho Kytice, ČMM 1902; J. Máchal: K. J. E. bá

sník, in Literatura česká 19. stol. 2 (1903); R. Rátho- vá: Lidové nápěvy k E. baladám, ČL 1902; E. Krás- nohorská: K jubileu E. Kytice, Osvěta 1903; J. Sutnar: K padesátému výročí prvého vydání E. Kytice, ČČM 1903 4- Erben dramatik, Meziaktí 16. 2. 1903 + K. J. E., ČČM 1903 → in K. J. E.: Veškeré spisy básnické (1905); P. M. Haškovec: Rozbor trojrýmí v lidových baladách a jejich ohlasech, zejména v Svatebních košilích, Program čes. reálky v Čes. Budějovicích 1904; J. Voborník: E. Svatební košile a Zeyerova Pascalina, Osvěta 1904; V. A. Francev: K. J. Erbena básnické věnování 1.1. Srezněvskému r. 1841’ ČČM 1905; J. Sutnar: Prosodisches und Met- risches bei K. J. E., mit besonderer Beriicksichtigung des Gedichtes Záhořovo lože, Archiv fur slaw. Philologie 1905,1906,1907; V. Tille in K. J. E.: Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských 1—3 (1905—07); A. Jensen: Der Lenorenstoff in der westslawischen Kunstdichtung, Čechische Revue 1906/07; Ks (J. Karásek): Zum Lenorenstoff, Čechische Revue 1906/07; Č. Zíbrt: České lidové pověsti v rouše básnickém 2. A. V. Žitek, předchůdce K. J. E. ve zpracování pověsti o pokladu r. 1825, ČL 1907 4- K. J. E. Vodník a lidové podání na Slánsku, ČL 1907; V. Tille: E. Tři přadleny, Národop. věstník česko- slov. 1907; J. Polívka: Nová česká verze pověsti o Záhořově loži, Národop. věstník českoslovanský 1907; M. Hýsek: Bůrgrovy ohlasy v české literatuře, LF 1908; F. Homolka: E. Vodník v lidovém podání, ČL 1909; J. Letošník: O poměru K. J. E. k lidovému básnictví po stránce rytmické, LF 1909; V Tille: První pokusy K. J. E. o prozaickou pohádku, in České pohádky do r. 1848 (1909); J. Š. Kubín: K pramenům Záhořova lože, in Povídky kladské (1910); F. X. Salda: K. H. Mácha a jeho dědictví, Novina 1910 → Duše a dílo (1918), O umění (1955), O předpokladech a povaze tvorby (1978); A. Novák: K. J. E. a jeho Kytice, NL 8. 11. 1911 → Mužové a osudy (1914), Zvony domova (1940); B. Svoboda: Příspěvky k le- norské pověsti v Evropě. Prozaické pověsti o ženichu umrlci, Program gymnázia v Místku 1911; J. Voborník: Shody a podoby básnické, Sborník filologický 1911; A. Novák: K stému výročí zrozenin K. J. E., Přehled 1912 + Ještě E. Kytice, Přehled 1912; Č. Zíbrt: K. J. E. divadlo Štěstí i neštěstí podle české pohádky, ČL 1912; J. Sutnar: K. J. E. Poznámky k 100. jeho narozeninám, ČČM 1912; F. Homolka: Rozšíření písní mezi lidem českým, ČL 1912; K. Pruner: Humor a satira v E. písních, Čes. jih 1912; J. Horák: E. sbírka českých písní lidových, Národop. věstník českoslovanský 1912; E. Horský: T. Novák z Rači- něvsi u Řípu posílá r. 1863 K J. Erbenovi příspěvky lidovědné, ČL 1912; J. Kropáček: Zvičinská pamětní kniha, Čas. čes. turistů 1912; A. Pražák: K. J. E. O životě a rázu poezie, Zlatá Praha 1912; V. Štěpán: K. J. E, Hud. revue 1912; L. Novopacký: Theatralia královéhradecká 3 (E. hra Sládci), Ratiboř 1913; J. Kudela: O K. J. E. (E. názory na slovanskou mytolo-
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Erbengii), Naše doba 1913; Č. Zíbrt: Neznámá veršovaná básnička K. J. E. o noci svatojánské, ČL 1913 4- K. J. E. opis opery o selském pozdvižení r. 1775, ČL 1914; S. Souček: Příspěvek k poznání E. básníka, ČMM 1915; J. Horák: E. Zlatý kolovrat a Chodzkova báseň Maliny, LF 1915 → Z dějin literatur slovanských (1948); J. Karásek: K. J. E a Josef Mánes, Topičův sborník 1916 4- K. J. E. a „Krokův zlatý stolec“, Ná- rodop. věstník českoslovanský 1916 4- K. J. E., Osvěta 1916; D. Stříbrný: Česká a slovinská lidová píseň o sirotku, ČMF 1916; V. Tille in K. J. E.: České pohádky (1917); J. Horák: Ze studií o lidových baladách 1. Sirotek, Národop. věstník českoslovanský 1917 4- E. — Krolmus — Hálek, LF 1915—19; F. Frýdecký: Parafráze E. Kytice ve slovenštině, ČMF 1919; S. Souček: Dvě črty k dějinám slovanské lidové písně u nás, Národop. věstník českoslovanský 1920; J. Pán: Z pamětí Jana Arnolda (styky s E.), ČČM 1920; J. Horák: Lidové podání ukrajinské v díle J. Ign. Hanuše a K. J. E., Národop. věstník českoslovanský 1921; D. Filip: Vidím kostel nad Orlicí řekou, Zvon 1922; J. Durych in K. J. E.: Kytice (1924); J. Fučík: Likvidace Wolkerova kultu (W. vztah k E.), Avantgarda 1925 → Stati o literatuře (1951); Č. Zíbrt: Rukopis E. Vybraných bájí a pověstí slovanských, ČL 1925; K. Vrátný: Japonská paralela k E. Vrbě, ČL 1925; J. Š. Baar: K. J. E. na Chodsku a Plzeňsku r. 1866 sbírá kroje pro národopisnou výstavu v Moskvě, ČL 1925; J. Pátá: Z archívů pražské Ser- bowky, Máchalův sborník (1925); J. Horák in K. J. E.: Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (1925) 4- Zapadlá povídka E. (Třetí žena), Národop. věstník českoslovanský 1926; F. Krčma: Neznámá povídka E. (Třetí žena), Topičův sborník 1925/26; J. Durych: E. a Macháček, Kmen 1926/27; A. Procházka: K literární klasifikaci některých básníků let 40. (Mácha, Kalina, Nebeský, E.), ČČM 1927 4- Zapomenutá E. satira na F. L. Čelakovské- ho, Zvon 1928; O Zich: O předrážce v českých verších, ČMF 1928; A. Procházka: Drobné poznámky k E., ČMM 1929; M. Karásková: K pozůstalosti E., Časopis Vlasten. spolku muzejního v Olomouci 1929; O. Fischer: K české a německé baladice. 1. Německé vlivy na Kytici, 2. Goethův Totentanz a Čechy, 3. K látkové filiaci a básnické kompozici Svatebních košil, LF 1929 4- in K. J. E.: Kytice (1930); K. Jun: E. žeň z našeho kraje, Vlastiv. sborník čes. jihovýchodu 1929/30; R. Jakobson: K „romantickému“ jambu E. a Máchovu, Plán 1930; V. Vojtíšek: K. J. E., první archivář hl. m. Prahy, Věstník hl. m. Prahy 1930; J. Heidenreich: Vliv Mickiewiczův na K. J. E. a jeho básnické vrstevníky, in Vliv Mickiewiczův na českou literaturu předbřeznovou (1930); A. Grund: Útržkové poznámky k výročí E., Rozpravy Aventina 1930/31; M. Majerová: E. pohádky, Panoráma 1931/ 32 → O dětské literatuře (1956), Volání s ozvěnou (1960); J. Š. Kubín: Tři vzácná jména (Palacký, E., Chotek), Od kladského pomezí 1932/33; A. Grund: 

Záhořovo lože, Národop. věstník českoslovanský 1932/33 4- Věštkyně K. J. E., LF 1933; V. Vojtíšek: Doba archiváře K. J. E., in Archív hl. m. Prahy (1933); A. Grund: Svatební košile, Lumír 1933/34 4- Neznámé E. rukopisné varianty básně Na hřbitově, ČČM 1934 4- Básnické počátky K. J. E., ČČM 1934;J. Simon: K. J. E. a J. K. Tyl na studiích v Hradci Králové, Osvěta lidu 1934; R. Jakobson: Poznámky k dílu E., 1. O mýtu, 2. O verši, SaS 1935; F. X. Salda: Grundova monografie o K. J. E., ŠZáp 1935; J. Mu- kařovský: Protichůdci. Několik poznámek o vztahuE. díla básnického k Máchovu, SaS 1936 → Cestami poetiky a estetiky (1971); O. Fischer: Dva romantici (Mácha a E.), sb. Básník a země (Litoměřice 1936) → Slovo a svět (1937), Duše — slovo — svět (1965); A. Machek: Cesta básníka E. a druhů z Miletína..., Od kladského pomezí 1936/37; J. B. Čapek: K. J. E., in Duch české literatury předbřeznové a předmájové (1938); J. Horák: Chodzkova balada Wasilek, ČMF1938 → Z dějin literatur slovanských (1948); A. Grund in K. J. E.: Kytice (1938) 4- in K. J. E.: Próza a divadlo (1939) 4- in K. J. E.: České pohádky (1939);F. Pujman: Dva příspěvky erbenovské, SaS 1939; -f- (J. Fučík): Nad E. pohádkami, Nová svoboda 23. 2.1939 → Milujeme svůj národ (1948); B. Indra in Havlíčkovy práce o verši české lidové písně (1939); Č. Holas: O E. sběratelské činnosti, in Zápisky sběratele 2 (1939); an.: Mánesův Domov a Staroměstský orloj ve výkladu E., Hovory o knihách 1939, č. 15; J. Simon: K. J. E. a jeho vztahy k Hradci Králové a k českému severovýchodu. Osvěta lidu 1940; J. Heidenreich in K. J. E.: Nestorův letopis ruský (1940); J. Horák in K. J. E.: Slovanské pohádky (1948 a 1952); F. Trávníček: E. vypravěč, LidN 4. 2. 1940 → Nástroj myšlení a dorozumění (1940); J. Kopecký: Pokušení Erbenovo. Bylo divadlo marnou láskouK. J. E.?, Divadlo 1940; J. Frček: Staroruská Zadon- ština ve vydání a překladu K. J. E., LF 1940; A. Veselý: Kraj baladikův, in České krajiny (1940); Z. Šmíd: O Kytici a Pohádkách, Výhledy 1940; J. Simon: E. mládí v rodném Miletíně a studijní léta na gymnáziu v Hradci Králové, Zvon 1940/41; A. Grund: Vrchlický a E., Soubor literárních prací a studií vztahujících se k dílu a osobě Jaroslava Vrchlického (1942); D. Filip: O E. pracovní metody (lokalizace pověsti z básně Viděla jsem kostel...), Uhoř 1942; J. Polák: Ke kompozici E. Kytice, Čes. časopis filologický 1944/45; A. Pražák in K. J. E.: Kytice (1945) → O národ (1946); F. Jílek in K. J. E.: Kytice (1945); A. Grund: Pohádkáři E. a Němcová, sb. Z doby B. Němcové 2 (1945); J. Menšík: Rytmické závěry větné u E., NŘ 1945 4- Křížení rytmických závěrů větných v české próze, ČMF 1946 4- K rytmu naší prózy, Vyšehrad 1946, č. 15; A. Grund: E. a Jihoslované, Kytice 1945/46 4- Čelakovský, E., Franta, Krolmus, sb. Přátelský kruh Boženy Němcové (1946); P. Eis- ner: Slovo prvorozené. Čeština E. Kytice, Kytice 1945/46 4- Slovo k Slovu prvorozenému, Kytice
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Erben

1945/46; O. Králík: K poetice balady, Kytice 
1945/46 4- Dialektika a mýtus, Akord 1945/46; K. 
Polák: Roztržené dítě. Trochu erbenovských 
úvah..., Kytice 1945/46; P. Eisner: E. učitelem?, in 
Chrám i tvrz (1946); J. Polák: Jazyk E. Kytice, Kytice 
1945/46 + Mateřství v E. Kytici, Věda a život 1946; 
J. Nováková: O kvantitě v českém verši, SaS 1947; 
A. Závodský: Bezručovy vztahy k básníku Kytice, 
sb. Vzpomínky na P. Bezruče k 80. narozeninám 
(1947); S. Svatoň: K. J. E., historik (literárněhist. 
tvorba), Kytice 1946/47; F. Svěrák: K slohu E. Kyti
ce, List Sdružení mor. spisovatelů 1947/48; J. Klou- 
da: Fabiánovo lože na vrchu Babě u Dobříše a K. J. 
E., Od Stříbrných hor 1947/48; A. Grund: Lidovost 
v poezii E., Pod Zvičinou 1947/48; M. Matula: Motiv 
Svatebních košil u básníků různých národů, Archa 
1948; J. Závada: E. Kytice v ruském překladu, NŽ 
1949; J. Daňhelka: K E. činnosti ve Sboru Matice 
české, Slovesná věda 1948/50; O. Skalníkové: K. J. E. 
národopisec a folklorista, ČL 1951; S. Wollman: E. 
a Slovanstvo, Slovanský přehled 1951; A. Grund: 
K historii Martinovského Nápěvů, in J. Jindřich: Ná
pěvy písní národních (1951) + Karel Havlík vzpo
míná na K. J. E., LF 1951; F. Buriánek in K. J. E.: Ky
tice (1952); F. Tenčík in K. J. E.: Kytice (1953 a 1965); 
J. Petrmichl in K. J. E.: Kytice (1954) → Literatura 
mého srdce (1979) 4- in K. J. E.: České prostonárod
ní pohádky a pověsti (1955); O. Sirovátka: E. balady 
v lidové tradici na Boskovicku, VVM 1955 a 1956; F. 
Vodička: Včleňování folklórní pohádky do obrozen- 
ské literatury, ČLit 1955 → Cesty a cíle obrozenské 
literatury (1958); J. Polák: Po stopách E. Kytice, Na
še vlast 1955 + V E. kraji, NŽ 1955; J. Daňhelka: 
Příspěvek k řešení otázky lidovosti a archaičnosti 
jazyka E. Kytice, sb. F. Trávníčkovi k 70. narozeni
nám. Studie ze slovanské jazykovědy (1958); R. Br- 
táň: K. J. E. a Izmail Ivanovič Srezněvskij, sb. Fran
ku Wollmanovi k sedmdesátinám (1958); Z. Urban: 
K otázce překladů B. Němcové a K. J. E. ze srbo- 
charvátštiny a bulharštiny, Sborník slavistických 
prací věnovaných 4. mezinár. sjezdu sl a vistů 
v Moskvě (1958); R. Lužík in K. J. E.: České národní 
pohádky (1958) 4- in K. J. E.: Kytice (1958) 4- in K.
J. E.: Poklad (1958); R. Skřeček: K edicím E. Českých 
pohádek (edice A. Grunda a R. Lužíka), ČLit 1959; J. 
Markl: Nápěvy českých lidových písní podle sbírky
K. J. E., ČL 1959; V. Formánkové: K jediné E. nářeč- 
ní pohádce, Rusko-české studie, Jazyk a lit. 2, 1960; 
V. Stanovský, J. Vladislav: Stylizace textů v slovan
ských pohádkách K. J. E., sb. O pohádkách (1960); J. 
Horák: Česká pohádka v lidové a sběratelské tradi
ci, sb. O pohádkách (1960); V. Čejchan: Carské řády 
Čechům r. 1862, SPFF Brno, ř. historická, 1962; J. 
Levý: Verš české lidové poezie a jejích ohlasů, Sla- 
via 1962; ■ diskuse: K. Horálek: Slabičný verš v slo
vanské lidové poezii, Slavia 1963 + Verš E. Kytice, 
SaS 1964 + Verš české folklorizující poezie, NŘ 
1965; J. Levý: Ještě jednou k verši české lidové poe

zie a jejích ohlasů, ČLit 1965 4- Ještě k verši E. Kyti
ce, SaS 1966; K. Horálek: Doslov k odpovědi Levé
ho, SaS 1966 4- Statistika a poezie, AUC Praha, Sla
vica Pragensia 1966; M. Červenka: Veršové systémy 
v E. Kytici, ČLit 1967 ■; Z. Urban: Z nových srbs
kých studií o české literatuře (o studii K. J. E. a srbs
ké lidové pohádky), Slovanský přehled 1963; J. Ně
meček: Zpěvohry a veselohry z pivovarského pro
středí, ČNM, odd. věd společenských, 1964; J. Do- 
lanský: Vuk Karadžič a česká literatura jeho doby 
(o stycích s K. J. E.), AUC Praha, Slavica Pragensia 
1964; M. Krhoun, D. Kšicová: Iz istorii russko-slav- 
janskich lit. svjazej (též ref. o dvou studiích K. I. 
Rovdy o K. J. E.), SPFF Brno, ř. literárněvědná, 1965;
O. Králík: E. Vodník, Krkonoše — Podkrkonoší 
1966; J. Polák: Po stopách E. Kytice, Krkonoše — 
Podkrkonoší 1966; J. Spét: Podíl Národního muzea 
na ochraně a výzkumu našich archívů v 19. stol., Ar
chívní časopis 1967; H. Rokyta: Ida von Důringsfeld. 
Překladatelka B. Němcové a K. J. E., Muzejní a vlas
tivědná práce 1967; V. Čejchan: E. překlad Nestoro
va Letopisu ruského, Slovanský přehled 1967; J. Ne
čas: Pražský literární místopis. Prahou po stopách 
K. J. E., Listy Klubu přátel poezie 1967, č. 2; J. B. Ča
pek: Básník Kytice a živá linie české balady, Krko
noše — Podkrkonoší 1967; V. Karfíková: Proměny 
kouzelných tovaryšů (též o pohádkách K. J. E.), ČLit 
1968; J. Skácel in K. J. E.: Mateří doušky (1969); V. 
Wolf, D. Havlíčková: J. N. Lhota (též styky s E.), Kr
konoše — Podkrkonoší 1969; M. Otruba in K. J. E.: 
Kytice (1969); J. Janáčková: E. Kytice v ohlasu, AUC 
Praha, Slavica Pragensia 1969; V. Bechyňová: K. J. 
E. a Rusko, Příspěvky k dějinám česko-ruských kul
turních styků 2, 1969 4- K. J. E. a ilyrismus, Slavia 
1970 + Vyprávěčské postupy E. balad, ČLit 1971; 
D. Klímová: Umělecká transformace folklórních vy
právěčských postupů v E. pohádkách, ČLit 1971; J. 
Dolanský: E. a Slowacki, ČLit 1971; M. Otruba: 
Kreace mýtu poezií: E. Vrba, ČLit 1972; V. Formán
kové: K E. překladu slovanských pohádek, NŘ 1972;
P. Trošt: O některých zaříkadlech u K. J. E., ČL 1978.

mo

Valdemar Ethen

* 23. 1. 1883 Prostějov
† 24. 8. 1949 Brno

Kulturní a literární historik, portrétující převážně 
osobnosti kulturního Prostějova, básník, publicista, 
autor psychologických a filozofických prací.
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Fubera

VI. jm. Štěpán Pavel Kožušníček. Pocházel ze 
staré prostějovské rodiny, jejíž dům „Pod žu- 
drem“ proslul jako středisko zápasu o českou 
správu Prostějova a jako místo schůzek ha
náckých spisovatelů (O. Bystřina, K. Křen, O. 
Přikryl, J. Spáčil Žeranovský, J. Vyhlídal aj.). 
Po absolvování gymnázia v Uherském Hradiš
ti (mat 1902) a po jednoroční vojenské službě 
konané v Salcburku studoval 1903—09 klasic
kou filologii, filozofii, psychologii a světové li
teratury na univerzitách v Praze, Vídni, Berlí
ně (1904—05 klasickou filologii u H. Dielse), 
Lipsku (psychologii u W. Wundta) a Mnicho
vě; pražskou fakultu absolvoval 1907 a 1908 
zde získal doktorát prací Teorie psychické pa
měti a její druhy. Poté působil jako středo
školský profesor řečtiny, latiny, češtiny, psy
chologie a logiky: od 1909 v Prostějově (zde 
učil J. Wolkra), od 1913 v Kyjově. Válka ho 
zastihla v přípravách na habilitaci v oboru fi
lozofie. Zprvu byl poslán na haličskou frontu, 
kde byl hned v srpnu 1914 raněn, po vyléčení 
až do konce války sloužil na frontě srbské 
a rumunské. Po válce byl určen na místo ve 
Vyškově a od 1926 v Příboře, ale na žádné 
z těchto škol neučil (nejdřív nastoupil zdravot
ní dovolenou, 1921 odešel na dočasný odpoči
nek). Z Příbora byl hned přikázán na své pů
vodní místo na prostějovském gymnáziu, od 
1930 dlel však opět na dočasné dovolené. Po
čátkem druhé světové války se přestěhoval do 
Brna. Už od svých vysokoškolských studií byl 
osvětově činný. 1905 založil v Praze (spolu 
s K. H. Hilarem) akademický klub Ethos, po 
válce v Prostějově Klub historický a státově- 
decký a odbočku Jednoty filozofické, kde čas
to přednášel. Pseudonymem Ethen chtěl vy
jádřit svůj obzvláštní zájem o etické problé
my. y období 1921—26 byl stálým delegátem 
při Čs. společnosti pro Svaz národů v Praze (jí 
byl vyslán na odzbrojovací kongresy 1923 ve 
Vídni a 1924 v Lyonu).

Nejvlastnějším žánrem literární činnosti V. 
E. byl monografický portrét. Omezoval se 
v něm na kulturní osobnosti vázané původem 
nebo působením na Prostějov, ale představo
val je přitom v široké rozloze jejich života 
a práce. Podrobný výčet životopisných dat, 
podávaných často formou osobní vzpomínky, 
provázel E. především výkladem psychologic
kých předpokladů a ideových pramenů i hod
not díla. Toto zaměření mu umožňovalo por
trétovat spisovatele stejně jako výtvarné 

umělce, hudebníky, přírodovědce, techniky 
a osvětové či politické pracovníky, zároveň ho 
však v literárních podobiznách vedlo spíše 
k charakteristikám kulturně ideovým než lite- 
rárněhistorickým. Svou uměleckou tvořivost 
projevil E. sbírkou poezie, již psal na frontě 
a v níž čelil válečnému rozvratu hlavně odka
zy na trvalou platnost antické mytologie a fi
lozofie a umností tvaru (navazoval na Vrchlic
kého).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Kristina Ráthová, Pelli- 
des, Štěpán Prostějovský, Waldemar; -es, Ps. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Čas; Hlasy z Hané; Kolo; Ročenka 
Klubu historického a státovědeckého v Prostějově; 
Ročenka Národopis. a průmyslového muzea města 
Prostějova a Hané; Výroční zpráva stát, gymnázia 
v Prostějově (1927 pod vl. jm. práce Výchovou k mí
ru). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Z hor 
a nížin (BB 1926); Portréty a siluety (1. 1926, 2. 
1936); W. Fr. C. Messenhauser (1928); Ondřej Při
kryl, básník a politik (1932); MUDr. Ondřej Přikryl, 
život a dílo (1932). ■

LITERATURA: Č. B.: Abrahámoviny, Hlasy 
z Hané 20. 1. 1933; A. N. (Novák): Z literárně děje
pisných publikací, LidN 1. 4. 1933; J. Koudelák: Še
desátiny V. E., LidN 23. 1. 1943.

jo

Ezop viz in Jan Akron Albín Vrchbělský

Miloslav Fábera

* 15. 7. 1912 Štěnovice u Plzně

Prozaik a filmový scenárista, tíhnoucí k zpodobení 
převratných dějinných období a uplatňující v rámci 
širokého epického záběru postupy lyrické prózy.
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Fabera

Otec byl pivovarský sládek, který dlouhá léta 
pracoval v pivovarech na Sibiři a jako legio
nář bojoval v první světové válce. M. F. studo
val na gymnáziu v Rokycanech (mat 1931) 
a na právnické fakultě UK v Praze (abs. 1935, 
doktorát 1938). Po vojenské službě (1935—38) 
pracoval v Praze jako bankovní úředník. 
1942—47 žil jako spisovatel z povolání, 
1948—51 byl vedoucím redaktorem naklada
telství Družstevní práce a redaktorem jejího 
časopisu Panoráma. 1947 —70 působil jako 
dramaturg a scenárista Čs. státního filmu, 
1970—77 jako ředitel Filmového studia Bar
randov.

Próza M. F. se vyznačuje epickou šíří, s níž 
evokuje závažné sociální, mravní a filozofické 
problémy současného světa, výraznou kresbou 
postav, lyrickou obrazností a významnou úlo
hou, jež je přidělena přírodním motivům. Vel
ký ohlas měla autorova románová prvotina 
Neklidná hranice, těžící námětově z období 
občanské války na Sibiři a inspirovaná vyprá
věním a deníkovými zápisy F. otce; román byl 
původně koncipován jako úvodní část pro
zaického cyklu. V dalším svém epickém obra
ze Dálného východu, v románu Sedm mongol
ských koní, zvolil však F. látku až z 13. stol., 
z období Džingischánova; autorovo sugestivní 
vyprávění je založeno na bezpečné znalosti 
orientálních reálií, historie a východní filozo
fie. Další dva F. romány, obsáhlá „rodová kro
nika“ z období dosidlování českého pohraničí 
Stín Bílé skály a válečný příběh Dnů šest a no
cí sedm, čerpají z reality společenských pře
měn autorova rodného kraje. — Rovnocennou 
součástí F. literární tvorby jsou filmové scéná
ře, a to zejména Uloupená hranice (1947), 
Dravci (1948), Přicházejí ze tmy (1954), Černý 
prapor (1957), Atentát (1961) a trilogie Dny 
zrady (1973), Sokolovo (1975) a Osvobození 
Prahy (1977).

PŘÍSPĚVKY m.ELK (od 1940); Kultura (od 1970); 
Kytice (1946); Lid. noviny (od 1939); Lit měsíčník 
(od 1973); Nár. práce (od 1940); Naše zprávy (od 
1940); sb. Po povídce (1941); Rudé právo; Tvorba 
(od 1948). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Neklidná hranice (R 
1940); Obrázky ze Slovácká (PP 1944); O skrytém 
mudrci (P 1944); Sedm mongolských koní (R 1946); 
Stín Bílé skály (R 1965); Dnů šest a nocí sedm (R 
1967). — Ostatní práce: Dukla (1945); Kyjev (1945). 
■ SCÉNICKY. Hra: Dukla (1950, s J. Marešem.). I

LITERATURA: J. Drda: O tom, který napsal Ne
klidnou hranici, LidN 22. 1. 1940; J. P. in M. F.: Ne

klidná hranice (1940); ■ ref. Neklidná hranice: F. 
Götz, Čteme 1939/40; B. Mathesius, KM 1940; A. 
Pražák, LidN 28. 1. 1940; A. M. Píša, Nár. práce 3. 3. 
1940; V. Černý: Pohled na nejmladší náš román, KM 
1941 ■; K. Polák: Skrytý výsměch mudrcům (ref. 
O skrytém mudrci), Nár. práce 26. 4. 1945; Z. Urbá
nek: Kronika hrdinného boje (ref. Dukla), Práce 8. 9. 
1945; ab.: Čtení o čs. brigádě v SSSR (ref. Kyjev), 
Rovnost 7. 2. 1946; P. Eisner in M. F.: Sedm mongol
ských koní (1946); ■ ref. Sedm mongolských koní: P. 
Eisner, Panoráma 1945/46; F. Götz, NO 29. 12. 1946; 
J. Zahradníček, Akord 1946/47; F. Hampl, Práce 7. 9. 
1947; B. Jedlička, RP 5. 6. 1947; V. Černý, KM 1947; 
J. Průšek: Nové knihy o východní Asii, Nový Orient 
1947/48 ■; V. Řezáč: ref. Neklidná hranice, Panorá
ma 1947, č. 3—4; H. Hrzalová: Prozaik M. F., Tvor
ba 1972, č. 29; Š. Vlašín: Vypravěč barvitých příbě
hů, RP 15. 7. 1972; Z. Heřman: M. F. šedesátník, 
Mladá fronta 14. 7.1972; M. Janů-Veselá: Šedesátiny 
M. F., Práce 14. 7. 1972; J. Sanda in M. F.: Sedm 
mongolských koní (1974); H. Hrzalová in Spoluvyt
vářet skutečnost (1976); J. Šanda: Realista hutného 
děje, Lit. měsíčník 1977, č. 6.

pš

Josef Fabián viz Prokop Zaletěl

Marie Fabkovičová

* 8. 2. 1833 Praha
† 24. 7. 1915 Záhřeb (Chorvatsko)

Překladatelka ze srbochorvatštiny, prozaická.

Roz. Frechová, studovala na německé hlavní 
škole v Praze na Malé Straně, vyučovala pak 
na Amerlingově ústavu, v mládí přítelkyně B. 
Němcové, K. Světlé, S. Podlipské a H. Zapové 
(s ní v 50. letech podnikla cestu do jejího ro
diště Kosova v Haliči na statek Wišniow- 
ských). V Praze se seznámila a pak uzavřela 
sňatek s vlastenecky uvědomělým profesorem
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Factum est

Skanderem F. ze Záhřebu; v Chorvatsku půso
bila jako učitelka ve Virotici, Karlovci a Zá
hřebu, pro svou slovanskou orientaci byla 
1896 uherskými úřady předčasně penzionová
na. Usilovala založit si vlastní učitelský ústav, 
navštívila proto studijně Francii a Švýcarsko, 
ale ani v tom neuspěla (získala jen povolení 
k soukromému vyučování francouzštiny). Byla 
jednou ze zakladatelek Chorvatského pedago
gického knižního sboru, vydávala Ženskou bi
bliotéku (1872).

Hlavní význam činnosti F. je v překladatel- 
ství. Překládala ze srbochorvatštiny do češti
ny, ale také z češtiny a jiných jazyků (fran
couzštiny) do srbochorvatštiny (K. Světlá: 
Skalák, Hubička; V. Sokolová-Seidlová: Po
zdravy z lesů a polí; V. Hugo: Devadesát tři). 
Své původní prozaické práce, často vzpomín
kového charakteru, otiskovala především 
v Ženských listech, které jí vyhovovaly svým 
myšlenkovým zaměřením a s nimiž dlouhá lé
ta spolupracovala {Dojmy z prázdninových po
tulek, 1901-1903, Svatební lože, 1906-1907, 
Vzpomínky z mládí, 1910).

PŘÍSPĚVKY in: Květy (1869); Světozor (1875); 
Ženské listy (od 1873). ■ KNIŽNĚ. Překlad: Še- 
noa: Zlatníkův zlatoušek (1880). ■

LITERATURA: an: M. F., Ženské listy 1903; EK 
(E. Krásnohorská): M. F., Ženské listy 1915.

vj

Factum est

13. století

Latinská homilie o sv. Ludmile.

Homilie (kazatelská skladba) začínající slovy 
Factum est (Stalo se) byla sepsána jako slav
nostní promluva ke dni sv. Ludmily. Rozsahem 
partií věnovaných kněžninu životu a umučení, 
založených místy doslovně na Kristiánově dí
le, se skladba blíží legendě. Především však 
vyzdvihuje význam a zásluhy první české svě
tice a ve vlastenecky vznícené apostrofě 
„šťastné české země“ vyzývá k uctívání kněžny 

jako její nebeské ochránkyně. Protože s tou
též výzvou se nakonec obrací k řeholnicím 
svatojiřského kláštera, opatrovnicím Ludmili- 
na hrobu, je patrné, že kázání bylo původně 
adresováno tamní klášterní komunitě. Je zpra
cováno v hotové podobě, a bylo tedy určeno 
k tomu, aby bylo prosloveno latinsky (na roz
díl od běžného typu homilií známých ze stře
dověkých sbírek, kde jsou jednotlivé promlu
vy zachyceny latinsky v pouhé zkratce, proto
že měly sloužit duchovním jen jako pomůcka 
pro kázání v lidovém jazyce).

Přes výslovně úzké původní zaměření se FE 
díky své umělecké působivosti ještě dlouhou 
dobu po svém vzniku šířila v opisech, a to více 
jako legenda než jako homilie; téměř 20 ruko
pisů ze 13.—15. století, v nichž se dochovala, 
představují převážnou většinou legendové 
soubory. Je zde zapsána nejčastěji ve spojení 
s jinými skladbami (buď Diffundente sole, ne
bo Fuit in provincia), které jí bývají předeslá
ny jako jakýsi historický úvod, od jehož pro
stoty se FE tím více odráží vyspělostí své slo
vesné výstavby. V 2. pol. 14. stol, byla skladba 
zpracována i česky a pojata (ve spojení s pře
kladem Diffundente sole) do Pasionálu. FE, 
označená v nové době jako „nejkrásnější a li
terárně nejvýše stojící česká legenda“, zaujímá 
jedno z předních míst mezi dochovanými vý
tvory předhusitské kazatelské prózy.

EDICE: Život sv. Lidmily, in FRB 1 (1873, ed. J. 
Emler; FE ve spojení s Diffundente sole); V. Chalou- 
pecký in Prameny 10. stol, legendy Kristiánovy o sv. 
Václavu a sv. Ludmile, Svatováclavský sb. II, 
2 (1939); (překlady do češtiny:) Život sv. Lidmily, in 
FRB 1 (1873, přel. J. Truhlář); O sv. Ludmile, in Na 
úsvitu křesťanství (1942, přel. J. Ludvíkovský). ■

BIBLIOGRAFIE: V. Chaloupecký: Prameny 10. 
stol, legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmi
le, Svatováclavský sb. II, 2 (1939). ■ LITERATURA: 
J. Pekař in Nejstarší kronika česká (1903) 4- in Die 
Wenzels- und Ludmilalegenden und die Echtheit 
Christians (1908); J. Ludvíkovský: Crescente fide, 
Gumpold a Kristián, SPFF Brno 1955 + Latinské 
legendy českého středověku, ŠPFF Brno 1973/74; B. 
Ryba: Obrat v posuzování priority prokopských le
gend a Břetislavových dekretů, Strahovská knihov
na 3, 1968; viz též EDICE.

ep
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Fagellus Villaticus

Šimon Fagellus Villaticus

* asi 1473 Kyšice u Plzně
† 31. 1. 1549 Praha

Latinsky píšící lyrický básník, jeden z prvních čes
kých renesančních humanistů.

VI. jm. Bouček (lat. bouček = fagellus); české
ho příjmení Venkovánek sám neužíval, vytvo
řili je novodobí vydavatelé jeho díla (překlad 
lat. Villaticus). Syn Václava B., poddanského 
rolníka a rychtáře v Kyšicích na Plzeňsku, kte
rý se před 1488 přestěhoval do Plzně a dostal 
tam měšťanské právo. Nižšího školního vzdě
lání nabyl F. v Plzni a nejspíše v augustinián
ském klášteře v Rokycanech, pak působil jako 
kantor v západních a jižních Čechách, 
1499—1501 studoval na univerzitě v Krakově 
(hodnost bakaláře). Předtím nebo potom po
býval mj. ve Vídni, v Trenčíně, ve Vratislavi 
a v Olomouci, byl vysvěcen na kněze. Poznal 
hlavní střediska středoevropského humanismu 
a řadu jeho osobností (např. E. Pinifer, H. Bal- 
bus, Augustin Olomoucký, snad i K. Celtis), 
získal dobrý přehled p dobovém filozofickém, 
vědeckém a literárním snažení, obeznámil se 
s epjkurejskou filozofií. Kolem 1503 se vrátil 
do Čech, díky vlivným známostem obdržel ti- 
tulární hodnost člena kapituly u Sv. Apolináře 
na Novém Městě pražském a působil jako 
školní rektor v Plzni, která právě byla v údobí 
hospodářského a kulturního rozkvětu. Od 
1510 byl vychovatelem Jindřicha z Rožmberka 
v Českém Krumlově, doprovázel ho 1511 — 12 
na studijním pobytu v italské Bologni a zůstal 
tam studovat (asi do 1516), i když se precep- 
torství vzdal. Nejpozději od 1517 do konce ži
vota byl kanovníkem kapituly u Sv. Víta na 
Pražském hradě (téměř trvalé spory s ostatní
mi kapituláry) a přitom zastával i další církev
ní funkce (1521 arciděkan v Litoměřicích, 1525 
děkan vyšehradské kapituly, 1534 probošt ka
pituly u Všech svátých aj.). Udržoval styky 
s rodinou Ferdinanda Las dvořany (J. Piso), 
patřil mezi přátele J. Hodějovského. Smrt F. 
(pád z Prašného mostu do Jeleního příkopu) 
vykládají některé dobové prameny jako sebe
vraždu.

F. psal jenom latinsky a pouze lyrickou poe
zii, pro jeho tvorbu jsou příznačné spíše drob
né skladby, nejčastěji užívanými formami je 
elegické distichon, jedenáctislabičný falécký 

verš a menší sapfická strofa. Nejstarší básně 
pocházejí ze sklonku 15. stol., básnicky tvořil 
F. do konce života; jeho tvorba prošla znač
ným vývojem, byla zasažena starší domácí tra
dicí (hlavně v žánrech náboženské literatury), 
podstatně byla ovlivněna soudobou evrop
skou humanistickou poezií a jejím prostřed
nictvím i antickými literaturami. Knižně popr
vé ji F. publikoval 1535 v sbírce Opuscula 
(Dílka); opravené a rozšířené vydání z 1538 je 
rozděleno (po úvodních 3 kázáních) do 4 oddí
lů: Hymny (náboženská tematika, ponejvíce 
básně na počest světců), Epigramy, Hroby (bá
sně věnované památce zemřelých, též rodičů 
a příbuzných, elegie, epitafy) a Dvojverší. Od
díly Epigramy a Dvojverší obsahují — vedle 
dobově běžné humanistické produkce (příleži
tostné skladby, oslavy mocných příznivců 
a politických událostí, pozdravy přátelům, dě
kovné, dedikační, autostylizační a gnómické 
básně) — také poezii, která byla pro české 
prostředí vývojovým přínosem a jíž se F. 
představil jako jeden z našich prvních rene
sančních humanistů. Klade důraz na neopako
vatelný pozemský život, vyjadřuje potěšení 
z jeho kladných hodnot a darů (láska, víno, 
přátelství, společenská zábava), útočí na úzko- 
prsost, lakotu a pokrytectví; v hédonistických 
i úvahových motivech se opírá o některé etic
ké a světonázorové zásady epikureismu. Z vět
ší části vznikla tato poezie za plzeňského uči
telského působení F., jsou v ní stylizovaně 
zpodobeny tamější F. milenky, přátelé a osobi
té prostředí rozverné společnosti; autor se pří
mo hlásí „k přátelskému zákonu plzeňského 
Franty“ (Frantova práva). Po Opusculech 
vznikly dva F. rukopisné sborníky (dnes ne
zvěstné) a vyšly 3 další jeho tisky, hlavně s pří
ležitostnými a panegyrickými skladbami.

KNIŽNĚ. Opuscula (Lipsko 1535,3. rozšiř, vyd. Lip
sko 1538); Ad serenissimos regulos nostros... ver
sus encomiastici... (1543); De foelicissimo Caesaree 
Maiestatis in Galliis successu... (1545); De rébus... 
Karoli... Quinti... foelicissime gestis... (b. d., 1547 
nebo 1548); jednotlivé básně v tiscích jiných autorů; 
— posmrtně: in Farragines poematum, sv. 
1 a 4 (1561 a 1562). ■ EDICE. Výbor a ukázky: S. F. 
V. — Šimon Bouček Venkovánek: Chvíle rozkošné, 
vážné i teskné (výbor z Opuscul, lat. originál a české 
básnické překlady, 1979, ed. J. Hejnic); Renesanční 
poezie (3 básně z Opuscul, lat. orig. a čes. básn. pře
klady, 1975, ed. a přel. H. Businská). ■

BIBLIOGRAFIE: in J. Hejnic: Textově kritické
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úvahy nad dílem Š. F. V. (tisky, rukopis, incipitový 
rejstřík básní), Vědecké informace Základní knihov
ny ČSAV 1977, č. 2. ■ LITERATURA: A. Podlaha: 
S. F. V. (1930). ■ M. Kalina v. Játhenstein: S. F.-Bu- 
czek V., Abhandlungen der Königl. böhm. Gesell- 
schaft der Wissenschaften fůr d. J. 1824—26, 1827; J. 
Jireček: J. Hodějovský z Hodějova, jeho rod a latin
ští básníci tovaryšstva jeho, Pojednání KČSN, tř. 
pro filozofii, dějepis a filologii, 1884; B. Ryba: Filip 
Beroaldus a čeští humanisté (o pobytu F. v Itálii), 
Zpráva o činnosti městského muzea v Čes. Budějo
vicích (Č. Budějovice 1934); J. Hejnic: K literární 
činnosti Šimona Villatica, Zprávy Jednoty klasic
kých filologů 1967; J. Martínek: Zpráva o studiu hu
manistických bohemik v Rakousku, LF 1968, s. 308; 
J. Hejnic: Š. F. V. Literatura, dílo, úkoly, sb. Strahov
ská knihovna 11, 1976 (vyd. 1978) 4- Textově kritic
ké úvahy nad dílem Š. F. V., Vědecké informace Zá
kladní knihovny ČSAV 1977, č. 2 4- Š. F. V. a jeho 
sbírka Opuscula poetica z r. 1538, ČNM, ř. hist, 1977 
4- Š. F. V. a Frantova práva, LF 1978 + Plzeňská la
tinská škola v období humanismu (1450—1620), sb. 
Minulostí západočeského kraje 1978 4- in S. F. V: 
Chvíle rozkošné, vážné i teskné (1979) + in Latin
ská škola v Plzni a její postavení v Čechách 13. —18. 
stol. (1979).

mo

František Fahoun

* 9. 2. 1844 Sušice
† 10. 5. 1900 Rakovník

Překladatel ze srbocharvátštiny, vlámštiny a valon- 
štiny, autor cestopisných črt.

Syn kožešníka. Studoval na gymnáziu v Klato
vech (mat 1864), pak romanistiku a slavistiku 
na pražské filoz. fakultě. Po nějakou dobu byl 
vychovatelem, od 1868 působil jako profesor 
na reálce v Olomouci. Počátkem 70. let učil 
v kulturním centru Slavonie Osjeku; po ne
dlouhém pobytu v zahraničí získal místo stře
doškolského profesora v Rakovníku. Byl jed
ním z nemnoha tehdejších znalců vlámštiny 
i valonštiny a od 1887 až do své smrti působil 
i jako aprobovaný tlumočník v této jazykové 
oblasti. Kromě cesty na slovanský jih podnikl 
i další cesty do zahraničí (Belgie, Francie).

F. byl především překladatelem ze srbo
charvátštiny. Orientoval se zejména na soudo
bou literární produkci, reprezentovanou auto
ry z přechodného období od romantismu 
k realismu (E. Kumičič, A. Šenoa, J. E. Tomič), 
kteří později v Čechách zdomácněli. Úroveň 
F. překladů byla poměrně vysoká především 
pro skutečnou znalost jazyka originálu, kterou 
se F. kladně odlišoval od dobové situace pře- 
kladatelství v této oblasti. F. byl také autorem 
drobnějších literárních prací, inspirovaných 
cestami do zahraničí, jak o tom svědčí zejmé
na příspěvky otiskované v České včele. Jak 
v Belgických toulkách, tak ve Vzpomínce na 
Paříž 1878 se snažil s věcností zachytit a zpro
středkovat českým čtenářům skutečnou podo
bu života v cizím prostředí. F. byl někdy (např. 
v Ottově slovníku naučném) zaměňován s La
dislavem F., autorem odborných a populárně- 
vědných prací týkajících se zejm. filozofické 
problematiky (Komenský, Spencer, Kant aj.).

ŠIFRA: F. F. (Koleda). I PŘÍSPĚVKY m.Čes. včela 
(od 1879; t. r. Vzpomínka na Paříž 1878,1880 Belgic
ké toulky); Koleda (od 1877); Paedagogium; Pokrok 
(od 1885); Světozor (od 1877); Topičův sborník (od 
1923); Výroční zpráva rakovnické reálky (1879, 
1890); Zlatá Praha (od 1887). ■ KNIŽNĚ. Překlady: 
A. Šenoa: Velebníček (1881) 4- Branka (1882) 4- 
V lázních (1889); J. E. Tomič: Drak Bosenský (1883) 
4- Eminagova láska (1890); F. Becič: Vukičův most 
(1885) + Kletba nevěry (1886) 4- Slib (b. d., 1887); E. 
Kumičič: Paní Sabina (1888). ■

LITERATURA: ■ nekrology: J. Loriš, Výroční 
zpráva rakovnické reálky za rok 1900 4- Slovanský 
přehled 1900 ■.

vk

Dalibor Cyril Faltis

* 19. 9. 1906 Korčula (Jugoslávie)
† 21. 10. 1984 Praha

Hudební skladatel, dramatik, básník a prozaik píšící 
též pro děti a mládež, autor studií a esejů o hudbě, 
hudební referent a kritik.
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VI. jm. Dalibor Cyril Vačkář, syn hudebního 
skladatele Václava Vačkáře (1881-1954); 
pseudonym zvolen podle matčina dívčího jmé
na. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Pra
ze studoval 1924—30 hudební konzervatoř, 
1930—32 na její mistrovské škole kompozici 
u J. Suka a housle u K. Hoffmanna. 1934—45 
byl členem Symfonického orchestru Čs. roz
hlasu v Praze, 1945—46 dramaturgem Čs. stát
ního filmu, pak hudebním skladatelem a spiso
vatelem z povolání. Je autorem hudebních děl 
komorních, symfonických, baletních (Sen noci 
svatojánské, Švanda dudák), skladeb sboro
vých i hudby k celovečerním hraným filmům 
(Píseň lásky, V horách duní, Podobizna, Alena 
aj.), pod vl. jménem.

Těžiskem F. literárního díla je tvorba dra
matická. Pro divadlo ho objevil E. F. Burian 
v sezóně původních novinek D 40; do té doby 
byl F. znám jen jako lyrik wolkrovské obraz
nosti i tradice a jako příležitostný prozaik se 
sklonem k bizarním postavám i příběhům (Pří
běhy hrobníka Filipa), nejčastěji z velkoměst
ské periférie. Dramatizace Wildeovy prózy 
Strašidlo cantervillské v nastudování Buriano
va divadla připravila F. cestu na jeviště Ná
rodního divadla, kam pronikl čtveřicí her: Ve
ronikou, jejíž dramatický příběh vyrůstá z ve
likonoční pašijové hry na podhorské vesnici; 
Stanicí Gordian, pokusem o hrdinské drama 
inspirované osudy účastníků polární expedice 
z 80. let minulého století; životopisnou hrou 
o vynálezci bleskosvodu Prokopu Divišovi 
Mraky na nebesích; konečně v poválečném 
období Chodskou nevěstou, inspirovanou folk
lórní předlohou a situovanou do počátku 18. 
století. F. hry jsou názornými ukázkami té čás
ti dramatické produkce z protektorátního ob
dobí, která sice přistoupila na kompromis 
s danými možnostmi, nevycházela však ani 
myšlenkovým poselstvím, ani divadelně dra
matickými konvencemi vstříc oficiální ideolo
gii protektorátního režimu. Vývoj F. dramati
ky probíhal od ibsenovských východisek, pojí
majících drama jako poslední dějství tragédie, 
jehož předešlá čtyři dějství se odehrála ještě 
dříve, nežli se zvedla opona, k volnějším scé
nickým formám, schopným zachytit skuteč
nost z několika úhlů a počítajícím s dotváře- 
cím podílem hudební složky. Ve filmové tvůrčí 
praxi se F. uplatnil nejen jako hudební sklada
tel, ale též jako scenárista (Bludná pouť, V ho
rách duní aj.).

680

PSEUDONYM, ŠIFRY: Tomáš Martin; D. C. F., fis. 
■ PŘÍSPĚVKY in: České slovo (od 1934); Lid. de
mokracie (od 1946); Lid. noviny (od 1934); Lumír (od 
1931); Nár. osvobození (od 1933); Právo lidu (od 
1933); Ročenka sirotčího spolku členů ND v Praze 
(1941, odpověď na anketu V předvečer nových čino
herních premiér); Rytmus (od 1945, převážně studie 
a kritiky hudební); Tempo (od 1946). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie, práce o literatuře a divadle: Ruku na srdce 
(BB 1933); Blýskání na' časy (BB 1937); Příběhy 
hrobníka Filipa (PP 1937); Chorál deště (BB 1941); 
Veronika (D 1942, prem. 1941); Stanice Gordian (D 
1943, i prem.); Mraky na nebesích (D 1944, prem. 
1943); Zlatá brána (BB pro ml., 1947); Sněženka (D 
pro ml., 1948, i prem.); Chodská nevěsta (D 1949, 
i prem.); Císař a slavík (D pro ml., 1949, i prem., po
dle H. Ch. Andersena). ■ SCÉNICKY. Hry: Straši
dlo cantervillské (1940, podle O. Wilda); Piráti 
(1946).

LITERATURA: A. M. Píša: Zábavné strašidlo 
v D 41 (ref. Strašidlo cantervillské), Nár. práce 11. 
10. 1940 → Divadelní avantgarda (1978); F. Götz: 
ref. Veronika, Nár. divadlo 1941/42; F. Běhounek in 
D. C. F.: Stanice Gordian (1943); J. Tráger: K smyslu 
dnešní naší divadelní práce, in Dvě přednášky z vál
ky (1945); F. Götz: Náčrt k portrétu dramatika F., 
Nár. divadlo 1948/49; Z. Kočová in Kronika Armád
ního uměleckého divadla (1955); F. Černý: Deset let 
cesty za ideou ND, Divadlo 1955; F. Götz: Vývojová 
logika českého dramatu v desetiletí po osvobození, 
Divadlo 1955; J. Hájek in Čas dramatu (1957); Iš: 
Muž se dvěma jmény, Lid. demokracie 18. 9. 1976.

vk

Lída Faltová

* 2. 10. 1890 Žerůtkyxi Boskovic
† 8. 12. 1944 Žerůtky

Překladatelka z holandštiny, vlámštiny, francouzšti
ny a němčiny, orientující se zejména na současný ro
mán.

Roz. Ludmila Pospíšilová. V jejím dětství se 
rodina přestěhovala ze Žerůtek do Rozhraní 
a odtud do Bradlen, obcí v blízkosti Boskovic. 
V Brně studovala F. 1904—10 na dívčím lyceu 
Vesna a byla pak zaměstnána jako redaktorka 
v různých (hl. zemědělských) listech; po válce 
rovněž poslouchala na brněnské filoz. fakultě
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romanistiku a náležela ke kruhu intelektuálů 
soustředěných kolem J. Mahena. 1923 se pro
vdala za redaktora a sociálně demokratického 
politika Josefa Faltu (1895—1974), 1931 (kdy 
už byla překladatelkou z povolání) se s rodi
nou přestěhovala do Prahy. Své jazykové zna
losti tříbila cestováním po severoevropských 
a západoevropských zemích. Okupační léta, 
která ji připravila o muže (1939 emigroval 
a již se nevrátil) a syna (zatčen po maturitě 
a vězněn do konce války) a v nichž se stále 
zhoršoval její zdravotní stav, trávila zpočátku 
v Praze, posléze v rodišti; nedlouho po opera
ci štítné žlázy zemřela. Zpopelněna byla v Br
ně, pohřbena v Praze-Bubenči.

L. F. se v průběhu své překladatelské dráhy 
specializovala na současnou, převážně romá
novou prózu holandskou a vlámskou, z níž ja
ko první přeložila objevně řadu vrcholných 
děl; vedle toho překládala i beletrii francouz
skou a německou. Pracovala z větší části pro 
čtenářské kluby (Družstevní práce, Evropský 
literární klub), svou překladatelskou činnost 
provázela časopiseckými informacemi o pře
kládaných autorech a o současném dění v ci
zích literaturách.

PŘÍSPĚVKY in: Čteme (od 1942); ELK (od 1936); 
Lid. noviny (od 1929); Lit. noviny (od 1935); Nár. 
osvobození (od 1935); Niva (od 1925); Panoráma 
(od 1930); Právo lidu (od 1925); Ruch (Brno); Stráž 
socialismu (Brno); Svoboda (Brno). I KNIŽNĚ. Pře
klady: Ch. F. Ramuz: Nemocní se uzdravují (1925) 
+ Děs na hoře (1936) 4- Zpívající pastvina (1946); 
K. Liebknecht: Listy z pole a káznice (1926, s J. Fal- 
tou); R. Boylesve: Poučení o lásce (1928); A. Lon- 
dres: Ženy prodané (1928); C. Vautel: Láska po pa- 
řížsku (1928); J. R. Bloch: ... a spol. (1930) 4- Kur- 
dská noc (1937); Multatuli: Příběh malého Waltra 
Pieterse (1932); J. Fabricius: Jeli tudy komedianti 
(1933) + Lvi hladovějí v Neapoli (1934) 4- Melodie 
dálek (1934) 4- Plavčíci kapitána Bontekoea (1935) 
4- Tanec kolem šibenice (1936); A. Neumann: Nový 
césar (1934) 4- Císařství (1936); A. den Doolaard: 
Orientexpres (1935) 4- Mont Blanc (1937); M. Lu- 
lofs: Guma klesá (1935) 4- Kuli (1937) 4- Hladová 
výprava (1939); E. Claes: Syn po tátovi (1936) 4- Ve
selí občané sichemští (1938) 4- Život Heřmana Coe- 
na (1941); W. Elsschot: Sýr. Vrabeček (1936); L. 
Frank: Milenci ve snách (1936); J. Last: Zuiderské 
moře (1936) 4- V zákopech u Madridu (1937); M. 
Schneider: Don Francisco de Goya (1936); L. Zie- 
lens: Žlutá růže (1936); A. Coolen: Romance z Bra- 
bantu (1937) 4- Ves u řeky (1937) 4- Dobrák vrah 
(1938) 4- Tři bratři (1939) 4- Hospoda U nešváru 
(1942) 4- Vesnický lékař. Ves u řeky. Tři bratři 

(1942) 4- Koruna života (1943) 4- Rašelináři (1946); 
H. de Man: Voda stoupá (1938); H. Mann: Mládí 
krále Jindřicha Čtvrtého (1938); N. van Hichtum: 
Uhuhu (1939); R. Roussel: Údolí bez jara (1939); S. 
Streuvels: Milování ve Flandřích (1939) 4- Lniště 
(1942); S. Vestdijk: El Greco, malíř absolutna (1939); 
B. Brehm: Nashledanou, Zuzanko! (1940); G. Wal- 
schap: Člověk dobré vůle (1940); V. Depauw: Tavi, 
flámský lišák (1941); K. Haemmerling: Muž nazýva
ný Shakespeare (1941, s K. Bedrnou); J. Semjonov: 
Dobývání Sibiře (1941); L. Weismantel: Lionardo da 
Vinci (1941); B. van Eysselsteijn: Mezi Jižním křížem 
a Severkou (1942); A. den Hertog: Ženy do Jacatry 
(1944); — posmrtně: C. J. Kelk: Liška zametá stopu 
(1946). ■ SCÉNICKY. Překlad: A. Coolen: Cizinec 
(1940). ■

LITERATURA: er: L. F. zemřela, LidN 16. 12. 
1944; P. Eisner: Za Lídou F., Panoráma 1945/46; J. 
Vrtišová: Dopis Lídě F., LitN 1946; E. Brokešová: 
Vzpomínky na L. F., Dialog 1969; O. Krijtová: Pře
klady L. F., Dialog 1969.

jo

Hanuš Fantl

* 16. 12. 1917 Chrast u Chrudimi
† 18. 3. 1942 koncentrační tábor Mauthausen

Básník.

Nejmladší z pěti dětí českožidovské rodiny, už 
v prvním roce života ztratil otce; osm let byl 
vychováván v nadačním sirotčinci. Rodina se 
přestěhovala do Prahy, kde si matka zřídila 
obchůdek s cukrovinkami a později s porcelá
nem. 1928—32 studoval F. na vinohradském 
gymnáziu, potom se živil jako kancelářský 
praktikant a úředník. Od svých patnácti let byl 
aktivním členem Komunistického svazu mlá
deže a trampského hnutí, od sklonku 1938 pra
coval v ilegální komunistické skupině. 1939 se 
oženil (jeho žena i dítě, které už se narodilo ja
ko pohrobek, zahynuly 1944 v Osvětimi). Od 
1940 pracoval krátce v Trhové Kamenici jako 
čeledín, pak jako zaměstnanec firmy zřízené 
k tomu, aby vydělávala na fond ilegálního Ná
rodního hnutí pracující mládeže. Nešťastnou 
náhodou byl 18. 10. 1941 zatčen při návštěvě
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u přítele, v lednu 1942 deportován do Maut
hausenu a tam zastřelen.

Verše H. F. vznikaly jako komentář k auto
rovu osobnímu postavení a k politicky vypja
tému dni, odtud jejich deníkový ráz i důraz na 
apelativní a přesvědčovací funkci. Ve svém 
pevném komunistickém světovém a politic
kém názoru nalézal F. oprávnění nerozkolísa- 
ně vykládat dobové dění i vyslovovat odho
dlání obstát v probíhajících i příštích zápa
sech. Svůj osobitý básnický výraz teprve hle
dal; tíhl k útvaru rytmicky i stroficky pravidel
ně organizovanému, jenž dobře slouží sdělo
vané myšlence, a nalézal proto oporu v básní
cích obdobně pracujících (např. v S. K. Neu
mannovi, V. Dykovi, B. Mathesiovi).

PSEUDONYM: Jan Hanuš. ■ PŘÍSPĚVKY m/Nár. 
osvobození (1938 pod pseud. Jan Hanuš jediná pub
likovaná báseň za autorova života); — posmrtně: 
Nový život (1959, deník z 1939—41 a verše nezařa
zené do knižního vydání poezie, ed. M. Jariš). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně) : Píseň vzdoruje noci 
(BB 1955, ed. M. Jariš). ■

LITERATURA: F. Kafka: H. F. - neumlčený bá
sník (1964, s edicí veršů z 1938—41). ■ M. Jariš in H. 
F.: Píseň vzdoruje noci (1955) + Neumlčitelná gene
race, NŽ 1959; F. Kafka: H. F. — neumlčený básník, 
Židovská ročenka 5 723 (1962).

jo

Marie Fantová

* 6. 11. 1893 Praha
† 23. 4. 1963 Praha

Autorka žurnalistické prózy, náležející k tzv. škole 
Lidových novin, překladatelka z angličtiny.

Dcera architekta, profesora pražské techniky 
J. Fanty (1856—1954), sestra překladatelky an
glosaské literatury E. Horlivé (E. A. Bennett, S. 
Lewis aj.). Jistou dobu byla provdána za profe
sora lékařské fakulty pražské německé univer
zity F. Breinla. Hodně cestovala (evropské ze
mě, USA, Tunis). Od začátku 20. let působila 
v pražské redakci Lidových novin.

F. byla v meziválečné žurnalistice představi

telkou nové generace emancipovaných žen, 
která se po 1918 cestovatelskými zkušenostmi, 
světovým kulturním rozhledem a akcentová
ním demokratických občanských ctností snaži
la překonat dosavadní český provincialismus 
a strnulost přežívajícího životního slohu. Dezi- 
luzívní kriticismus, rostoucí ze srovnávání jevů 
přináležejících týmž řadám, byl proto v autor
činých sloupcích a fejetonech stálým průvod
cem zábavnosti, založené na trefném humoru 
a nonšalantní duchaplnosti a podpořené zho- 
vorovněním jazyka a konverzačním tónem; 
tím se F. (pod populární šifrou MA-FA) stala 
výraznou příslušnicí tzv. školy Lidových novin. 
Tytéž názorové a stylotvorné intence určovaly 
její volbu při překládání současné angloame
rické literatury.

ŠIFRY: MA-FA, Ma-Fa, mafa. ■ PŘÍSPĚVKY: in: 
Lid. noviny (od 1922). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Lidé, 
Praha a svět (FF 1925); Křížovka světa (FF 1938, 
pseud. MA-FA). — Překlady: C. Stockley: Spár 
(1924); R. Macaulay: Nebezpečná stáří (1926); A. 
Maurois: Život Benjamina Disraěliho (1929, s J. Fa- 
strovou); K. R. G. Browne: Honba za Annou (1929) 
+ Rytíř jednoho dne (1930); V. Delmar: Špatná hol
ka (1931); W. Cather: Lucy Gayheartová (1936); E. 
Crawshay-Williams: Hotel v noci (1936); B. Nichols: 
Nesmyslům se meze nekladou (1936); E. Waugh: 
Hrst prachu (1936); A. R. Craig: Když Adam plakal 
(1938). ■ SCÉNICKY. Překlady: J. Drinkwater: W 
= 0 (1923); W. S. Maugham: Na východ od Suezu 
(1923) + Zaslíbená země (1924). ■ REDIGOVALA 
knižnici: ne nuda (1936). ■

LITERATURA: ■ ref. Lidé, Praha a svět: M. Puj- 
manová-Hennerová, Tribuna 29.11.1925; drb (J. Bo- 
recký), Zvon 1925/26; Sestra Ma-Fy o Ma-fě, Roz
pravy Aventina 1925/26; V. Brtník, Venkov 14. 1. 
1926 ref. Křížovka světa: 1 (B. Novák), LidN 
6.11. 1938; e. for. (E. Formanová), Čteme 1938/39; V. 
Lišková, LidN 9. 4. 1939; er (J. Pober), LitN 1939, s. 
53 ■; O. Štorch-Marien in Sladko je žít (1966) + in 
Tma a co bylo potom (1972).

ah
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Farragines

1561-1562

Čtyřdílná sbírka latinských skladeb humanistických 
básníků z okruhu Jana st. Hodějovského z Hodějo- 
va.

Sbírka (lat. farrago = směs) zahrnuje latinské 
skladby rozmanitých forem a metrických útva
rů obsahu světského i náboženského; mezi ni
mi jsou mnohé příležitostné nebo psané podle 
námětů, které zemský místosudí Jan st Hodě- 
jovský z Hodějova, zámožný a vzdělaný lite
rární mecenáš, poskytoval pro zveršování čle
nům své početné básnické družiny. Tyto sklad
by dával Hodějovský přepisovat do kopiářů 
(podle soudobé zprávy dosáhly počtu 28 svaz
ků, z nichž se dochoval jediný, neúplný; druhý, 
úplný, shořel při požáru Staroměstské radnice 
1945) a po 1550 se rozhodl vydat je tiskem. 
Redakcí byli pověřeni Matouš Collinus, To
máš Mitis a Jiří Handschius. První dva díly 
sbírky — Prima Farrago, Secunda F. — vyšly 
v jednom svazku 1561, ještě téhož roku Tertia 
Farrago, poslední díl — Farrago quarta — byl 
vydán 1562.

Farragines (tj. Farrago 1—4) představují 
nejrozsáhlejší soubor naší latinsky psané hu
manistické poezie. Celkem obsahují skladby 
61 básníků; v 1. svazku je zastoupeno 18, ve 2. 
svazku 43, ve 3. svazku 45 a ve 4. svazku 32 
autorů. Některé z nich známe především z ji
ných oborů jejich činnosti: Martin Kuthen 
(Cuthenus), Prokop Lupáč (Lupacius), Tadeáš 
Hájek (Nemicus). Ve sv. 1, 2, 3, 4 jsou svými 
skladbami zastoupeni: S. Aerichalcus-Praesti- 
cenus (2, 3, 4), H. Achilles (3), B. Albinus (2, 4), 
I. ab Albis Aquilis (2), I. Althomitenus (3), V. 
Amerbachius (3), P. Aquilinas (2, 3, 4), I. Arto- 
phidius (2), I. Balbinus (1, 2,4), I. Banno (1,2, 3, 
4), V. Baubinus (4), M. Bicenus-Vicenus (2, 3), 
H. Candidus (1,2, 3), G. Cirkvius (3), M. Civilis 
(3, 4), P. Codicillus (2, 3, 4), M. Collinus (1, 2, 3, 
4), D. Crinitus (1, 2, 3, 4), M. Cuthenus (3), S. 
Ennius (2, 3, 4), S. Fagellus Villaticus (2, 3, 4), 
D. Franta (3), G. Handschius (1, 2, 3, 4), M. 
Hanno (2, 3, 4), P. M. Heyny (3), B. ab Hod- 
deiova (2, 3, 4), H. ab Hoddeiova (2), G. Kern 
(3), G. Khern (2,4), G. Logus (2), A. Lucinius (1, 
2), P. Lucinus (2), P. Lupacius (2, 3,4), I. Miloc- 
zenus (3), N. Mitas-Austinus (2, 3), M. Mitis- 
Sokolovius (2, 3, 4), T. Mitis (1, 2, 3, 4), G. Mo- 

serus (2), T. Nemicus (3, 4), V. Orcinus (2, 3, 4), 
I. Orphaeus (1,2,3,4), L. Peuczerus (4), G. Phi- 
leremus (3), I. Philomusus (3), S. Pistorius (3), S. 
Proxenus (1,3), Mart. Rakocius (1,2,3), Matth. 
Rakocius (1,3,4), I. Rodericus (1,2,3,4), S. Ru- 
binus (1, 2, 3, 4), I. Sabinus (2, 3, 4), I. Šerifaber 
(2, 3), I. Schentygar (1, 2, 3, 4), Ch. Schikius (2, 
4), A. Schrotterus (2), L. Sspan (1, 2, 3), Ch. 
Thannerus (2), V. Theophilus (2), V. Traianus 
(1, 2, 3, 4), G. Vabruschius (1, 2, 3, 4), P. Vulpi- 
nus (2, 3, 4).

EDICE (ukázky s překladem do nové češtiny): Re
nesanční poezie (1975, usp. a přel. H. Businská; obs. 
skladby od 13 autorů). ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
2 (1966; pod heslem Hodějovský z Hodějova, Jan 
st.). ■ LITERATURA: J. Martínek in sb. Renesanční 
poezie (1975).

ep

Otto Faster

* 6. 7. 1872 Praha
† 26. 9. 1907 Praha

Dramatik, prozaik, překladatel z němčiny a redak
tor.

Pocházel ze známé pražské rodiny, byl vnu
kem revolucionáře z roku 1848 Petra F. Studo
val na obchodní akademii, od 1890 se zabýval 
pouze literaturou a divadlem. Významný vliv 
na něho mělo seznámení s rodinou pěvkyně E. 
Destinnové (Kittlové), stejně tak jako sblížení 
s divadelním kritikem J. Ladeckým, v jehož ča
sopise Česká Thalia pracoval jako operní re
daktor. 1899 založil (ve spojení s firmou M. 
Knapp) Divadelní listy, ve kterých uveřejnil 
množství článků o otázkách českého divadla. 
Manžel spisovatelky a překladatelky Olgy F.

Středem F. zájmu bylo divadlo, jemuž se vě
noval jako dramatik i jako kritik. Ve svých pů
vodních hrách se zpočátku snažil řešit vážné 
dobové morální problémy, někdy i s tragickým 
přízvukem. Od počátku 20. století se jako je
den z prvních přeorientoval na tvorbu operet- 
ních textů, frašek a jednotlivých výstupů, ně-
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kdy i s vlastní hudbou. F. operety obvykle mají 
značně zjednodušenou kresbu postav i celko
vé dějové schéma, směřující k šťastnému kon
ci. Dobromyslný humor a především obratně 
skládané písňové texty získaly F. hrám přízeň 
diváků, takže počet repríz těch nejoblíbeněj
ších (např. Pražské švadlenky) šel do několika 
set. Současně s operetami napsal F. i dva ro
mány a několik próz, do nichž vkládal líčení 
vážných problémů z pražského uměleckého 
života. Při zobrazování intrik a tragikomic- 
kých situací dramatických hrdinů i novinářů 
byl zřejmě inspirován vlastními zkušenostmi. 
Překládal také z němčiny a ojediněle z fran
couzštiny.

PSEUDONYM: Aleš Dumavský. ■ PŘÍSPĚVKY 
ín. Čes. Thalia; Div. listy (1899 — 1904). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Hříšníci (D 1899, pův. tit. Na cizí půdě); Ma
rie a Marta (D 1899); V pavučinách (D 1899); V tou
hách (D 1899); Vychovatel (D 1899); Homo novus 
(D 1900); Večer (D 1900); Závdavek (D 1900); Slabí 
lidé (D 1901); Krásná Lída (D 1902); Ben Hur (D
1903) ; Zelené mládí (D 1903); Kněžna Pepička (D
1904) ; Pražské švadlenky (D 1904; 4. vyd. 1925 pře- 
prac. O. Fastrová); Velikán Velikánovič (R 1904); 
Marietta (D 1905); Princ z pohádky (D 1905); Práci 
čest (D 1906); V pavučinách (R 1906); Veselé pra- 
dlenky (D 1906); — posmrtně: Živé pochodně Nero- 
novy (D 1907); Zakletý zámek (D 1908); Povídky 
(1909). — Překlady.V. Hugo: Zvoník u Matky boží 
(pomocí něm. překladu Ch. Birch-Pfeifferové, 1901, 
pseud. Aleš Dumavský); F. Schiller: Loupežníci 
(1902); M. Dreyer: Trojice (1903); M. Halbe: Mládí 
(1904); E. Moser: Bibliotekář (1904); G. Sand: Mar- 
kýz z Villemer (1905); W. Busnach, O. Gastineau: 
Zabiják (b. d., 1905, podle E. Zoly). — Úprava hry: ]. 
N. Nestroy: Zázračný talisman (1906). I USPOŘÁ
DAL: Čeští herci své Jednotě 29. června 1900. ■

LITERATURA: Foltýn (J. Stivín): Divadlo na 
Smíchově (Homo novus), PL 15. 3. 1901; -lar (K. H. 
Hillar): ref. Slabí lidé, Moderní život 1902 4- ref. 
Krásná Lída, tamtéž; ech (V. Stech): Na pouti za 
českou lidovou hrou (ref. Kněžna Pepička), Máj 
1904, s. 494; E. Sokol: Diletanti v literatuře (ref. Veli
kán Velikánovič), Rozhledy 1904, s. 1 035; K. Z. Klí
ma: Velikán Velikánovič, LidN 7. 6. 1904; ■ ref. 
V pavučinách: V. Kol, Zvon 1906/07; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1907; J. Weger, Přehled 1906/07; V. Červin
ka, Pražská liďrevue 1907 ■;■ nekrology: K. (R. 
Kronbauer), Máj 1907/08, s. 30; K. Kamínek, Lumír 
1907/08; F. V. Vykoukal, Osvěta 1907; -n-, Zvon 
1907/08, s. 32 ■; -Hký (K. Horký): Posmrtná hra (ref. 
Živé pochodně Neronovy), Nár. obzor 11. 7.1908; L. 
Pacák in Opereta (1947).

vf

Jarmila Fastrová

* 1. 6. 1899 Praha
† 28. 11. 1968 Praha

Překladatelka francouzské a anglické beletrie.

Dcera spisovatelky a žurnalistky Olgy F. 
a dramatika, prozaika a překladatele Otty F. 
Od 1910 chodila do dívčího reál, gymnázia Mi
nerva v Praze (mat. 1918), 1918—23 vystudo
vala chemickou fakultu pražské techniky 
a stala se inženýrkou chemie. Jako chemička 
pracovala ve Výzkumném ústavu chemickém 
v Praze.

Během vysokoškolských studií se seznámila 
J. F. s některými členy Devětsilu a jejich pro
střednictvím začala překládat z francouzštiny 
pro nakladatelství Aventinum (první její pře
klad, Dellucova kniha o Chaplinovi, vyšel 1924 
z iniciativy malíře J. Šímy, žijícího v Paříži); 
později spolupracovala i s dalšími nakladatel
stvími své doby (Fromek, V. Petr, Janda, Topič, 
Družstevní práce aj.) a přenesla svůj zájem víc 
k literatuře anglické (za protektorátu přeložila 
dvě knihy i z italštiny). Vedle prózy, z níž pře
tlumočila kromě několika v své době neoby
čejně populárních románů (M. Mitchellová, L. 
Bromfield) i klasická díla moderní světové 
prózy (J. Joyce, A. Huxley), přeložila i několik 
her pro repertoár Stavovského a Vinohrad
ského divadla. Po 1945 se orientovala ke starší 
klasické anglické próze (H. Fielding, W. M. 
Thackeray, W. Scott, sestry Brontěovy, R. L. 
Stevenson aj.), ale uvedla ještě i některé auto
ry poválečné (T. Capote). F. se osvědčila ve 20. 
a 30. letech i jako pohotová informátorka o li
terárním dění v zahraničí a jako autorka inter
view s cizími autory za jejich pobytu v Praze 
(T. Dreiser, R. Thákur aj.).

ŠIFRY: Jf, jf. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1927-30); 
Dnešek (1930); Lid. noviny (1937); Nár. osvobození 
(1934); Naše zprávy (1940); Panoráma (1929); Právo 
lidu (1934); Rozhledy^ (1932); Rozpravy Aventina 
(1925—29). ■ KNIŽNĚ. Překlady:^. Delluc: Charlie 
Chaplin (1924) 4- Lidé z baru (1925); G. Apollinaire: 
Sedící žena (1925); C. Lemonnier: Claudina Lamou- 
rová (1925);.Ph. Soupault: Bratři Durandeau (1926); 
F. Mauriac: Polibek malomocnému (1926); A. Mau- 
rois: Řeči doktora O’Grady (1926) 4- Anděl či bestie 
(1927) 4- Život Benjamina Disraeliho (1929, s Ma- 
Fa); J. Hergesheimer: Cytherea (1926); P. Morand: 
Lewis a Irena (1926) 4- Jen země (1928) 4- Buddha
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žije (1928); S. Anderson: Temný smích (1927, s A. 
Skoumalem); D. Garnett: Námořníkův návrat 
(1928); J. A. de Gobineau: Šťastný zajatec neboli 
Dobrodružství Jana z Věže zázraků (1929); J. Joyce: 
Odysseus (1930, s L. Vymetalém); S. Kaye-Smith: 
Soumrak rodu Alardů (1931); A. Huxley: Kontra
punkt života (1931) -I- Raněný slepotou (1936); R. L. 
Stevenson: Únos (1933) 4- Podivný případ dr. Jeky- 
11a a pana Hyda (1958) 4- Katriona (1959); L. Brom- 
field: Moderní hrdina (1933); A. Slonimski: Čistá ra
sa (1934); K. Wrzos: Kdy znovu válka... ? (1934); H.
G. Carlisle: Žena (1935jjk4- Klub Amazonek (1938);
H. Sutherland: Paměti lékařovy (1936); J. Peyré: 
Bravo, torero! (1937); M. Mitchell: Jih proti Severu 
(2 sv., 1937 — 38); P. Guedalla: Sto let světových dě
jin (1937); W. Holtby: Jižní okres (1938); M. K. Raw- 
lings: Dítě divočiny (1939); C. Dowdey: Odtroubeno 
(1940); M. Saponaro: Carducci — Život a dílo 
(1941); A. Vivanti: Požírači (1942); Ch. Buckley: Ces
ta do Říma (1947); Mark Twain: Americký nápadník 
(1951); W. M. Thackeray: Vznešená bída (1951, s J. 
O. Fischerem) 4- Paměti urozeného pána Barry 
Lyndona (1952) 4- Newcomové (1955) 4- Yellow- 
plushovy paměti a jiné povídky (1959) 4- Pendennis 
(1960) 4- Henry Esmond (1963); Ch. Bronte: Jana 
Eyrová (1954) 4- Sirotek lowoodský (úprava pro 
ml., 1959); H. Fielding: Josef Andrews (1956) 4- Hry 
(1961, s J. Hornátem a D. Steinovou); S. Graham: 
Byl jednou jeden otrok (1957); W. Scott: Pověst 
o Montrosovi (1954) 4- Srdce Edinburku (1958); E. J. 
Bronte: Vichrné návrší (1958); N. Hawthorne: Šarla
tové písmeno (1962); I. Stone: Námořník na koni 
(1963); W. S. Maugham: O údělu člověka (1964); H. 
Lawson: S rancem na zádech (1965); V. Woolf: 
K majáku (1965); E. Bowen: Skon srdce (1966); J. 
Cheever: Rodinná kronika Wapshotových (1967); — 
posmrtně: T. Capote: Snídaně u Tiffanyho (1969); C. 
Mac Cullers: Svatebčanka (1969); ■ SCÉNICKY. 
Překlady: L. Marchand: Tatík dětina (1928); T. Ber
nard: Dobrý přítel (1930) 4- Polibme se! (1930, s J. 
Mirandem a C. Quintonem) 4- Přítel z Argentiny 
(1933); E. Ch. Carpenter: Děti starého mládence 
(1930); A. A. Milné: Bigamie (1932); W. S. Maugham: 
Společenská smetánka (1933); A. Birabeau: Ztrace
ná láska (1933).

II

Olga Fastrová

* 17. 1. 1876 Praha
† 8. 8. 1965 Praha

Prozaička, překladatelka z francouzštiny a němčiny, 
publicistka a redaktorka ženských rubrik.

Roz. Cikhartová, manželka spisovatele Otty F. 
a matka překladatelky Jarmily F. Pocházela 
z rodiny poštovního úředníka. Po dokončení 
základního školního vzdělání studovala od 
1892 na Státním ústavu pro vzdělávání učite
lek v Praze (mat 1896). 1896—97 učila na 
obecné škole v Rokycanech, 1897 — 98 v Mod
řanech u Prahy. 1898 se provdala a opustila 
školní službu. Spolupracovala pak se svým 
manželem při vydávání a řízení Divadelních 
listů (1898—1904) a věnovala se překládání 
dramat, později románů především z fran
couzštiny a němčiny. Od 1904 samostatně re
digovala různé ženské časopisy, 1905 se stala 
stálou přispěvatelkou Národní politiky. Od 
1907, kdy ovdověla a byla nucena zabezpečit 
své tři děti, pracovala jako naše první profe
sionální novinářka. 1910 se stala řádnou člen
kou redakce Národní politiky, kde působila až 
do svého odchodu na odpočinek koncem 1936. 
V tomto listě zavedla první soustavnou rubri
ku pro ženy, v níž se zabývala otázkami eman
cipace, společenské výchovy, módy a vedení 
domácnosti. Předmětem jejího zájmu byl 
i způsob života v cizině: od 1910 procestovala 
celou Evropu. Její žurnalistický pseudonym 
Yvonna se stal symbolem životního stylu čes
ké buržoazní společnosti. Názory F. na kultur
ní, sociální i národní dobové aktuality provo
kovaly četné polemické kampaně a pamflety 
především ze strany levicového tisku. F. po
kračovala ve své publicistické činnosti ještě 
několik let po druhé světové válce. Až do své 
smrti žila v Praze.

Ve své původní beletrii se F. zabývala pře
devším dobově aktuální ženskou otázkou. Hr
dinky jejích románů a povídek — učitelky, 
umělkyně, ale i nevyrovnané mladé dívky — 
se dostávají do neřešitelných vnitřních kon
fliktů mezi snahou po společenské sebereali
zaci a touhou po lásce a rodině (Pozdě) nebo 
mezi nesplnitelnými a mnohdy naivními před
stavami o ideálním muži a trapnou skutečností 
(Fata morgana) Pokusy vyřešit tyto rozpory, 
a to ať vzpourou proti konvenci, ať přistoupe-
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ním na morální kodex doby a daného prostře
dí, končí pro hrdinky i jejich okolí tragicky 
(Pro dobré jméno). Autobiografické tendence, 
patrné ve většině děl F., vyvrcholily v románě 
Zdenino štéstí, v němž autorka přímo reagova
la na polemické útoky obhajobou svého způ
sobu tvorby i vlastních názorů na uměleckou 
morálku. Tematicky odlišný je její poslední ro
mán Poručík Buchar, v němž se konfrontují 
ideály ruského legionáře se společenskou sku
tečností v republice. Zatímco se první autorči
ny romány pokoušely postihnout měnící se 
psychiku ženy i její postupující zápas o napl
nění vlastní existence a vytvořit typ morálně 
a intelektuálně silné, svobodné ženy, její poz
dější beletrie se stále víc konvencionalizovala 
a redukovala na nenáročné sentimentální mi
lostné příběhy.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: František Šimák (překl. 
dramat), Josef Novák (překl. dramat), Yvonna (Nár. 
politika, Světozor aj.), Yvonna Fastrová (čas.); O. F. 
(Nár. politika aj.). I PŘÍSPĚVKY zn.sb. Boudoir (b. 
d., 1910); Čes. domácnost (od 1908); Čes. svět (od 
1913); Divadelní listy (od 1898); Kalendář Nových 
pařížských mód (1910—13); Lid. noviny (od 1941); 
Máj (od 1904); Nár. obzor (od 1906); Nár. osvoboze
ní (od 1925); Nár. politika (od 1905; 25. 12. 1936 Na 
rozloučenou); Nové pařížské módy (od 1909); Roz
pravy Aventina (od 1926); Světozor (od 1910); 
Šťastný domov (od 1908); Vesna (od 1904); Ženské 
listy (od 1915); Ženský svět (od 1920). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Román naivky (R b. d., 1906); Fata morgana 
(R b. d., 1908); Jiřinčiny trampoty a jiné povídky 
(1909); Pro dobré jméno (R 1910, další vyd. s tit. Má- 
rinka Zemanová); Pozdě (R 1913, další vyd. s tit. Ho
ry); Zlatá rybka (R 1916); Zdenino štěstí (R 1918); 
Okovy (R 1918); Tři mládenci (P 1918); Góspar Ni
ko a jiné povídky (1920); Zlatý kroužek (R 1922); 
Poručík Buchar (R 1927, pův. verze v čas. Šťastný 
domov 1922/23 s tit. Diktatura lásky). — Překlady: 
E. About: Vrah (b. d., 1900, vyšlo s X. Menhard: Pa
cienti); G. Courteline: Boubouroche (b. d., 1901, vy
šlo s J. K. Tyl: Řemeslnická merenda); A. Scholl: 
Muž milencem své ženy (b. d., 1901, pseud. Josef No
vák, vyšlo s J. K. Tyl: České Amazonky); A. L’Arron- 
ge: Dcery pana Zajíčka (b. d., 1901); Ch. Birch-Pfeif- 
fer: Diblík, šotek z hor (b. d., 1901, pseud. Josef No
vák); J. F. Bayard: Vikomt z Letoriěru (b. d., 1902, 
pseud. Josef Novák); V. Sardou, E. de Najac: Cypri- 
enna (b. d., 1902; 1935 uvedeno v novém překladu 
s tit. Rozveďme se!); H. Murger: Horácova přísaha 
(b. d., 1902, vyšlo s O. E. Hartleben: Anděla); F. von 
Schönthan: Hloupý kousek (b. d., 1902, pseud. Josef 
Novák); A. Bisson, F. Carré: Pan ředitel (b. d., 1902); 
A. Bisson, A. Leclerc: Žárlivá (b. d., 1902, prem. 1898, 

pseud. Frant. Šimák); A. Bisson, G. Thurner: Berá
nek (b. d., 1903, vyšlo s X. Menhard: Gordický uzel); 
A. Bisson, A. Sylváne: Nevěra za nevěru (b. d., 1903, 
pseud. Josef Novák); A. Bisson: Nebožtík Toupinel 
(b. d., 1903) 4- Zázraky magnetismu (b. d., 1903) + 
Kontrolor spacích vagónů (b. d., 1903, prem. 1902) 
4- Miss Carmen (b. d., 1904) + Král Koko (b. d., 
1904); A. Bisson, M. Hennequin: Pokání pana Bruni- 
quela (b. d., 1904, pseud. Josef Novák); A. Bisson, R. 
Vast, G. Ricouard: Radosti otcovské (b. d., 1904); S. 
H. Mosenthal: Debora (b. d., 1903); R. Kneisel: Pa- 
pageno (b. d., 1903, pseud. Josef Novák); V. Sardou: 
Fedora (b. d., 1903, pseud. Josef Novák); G. Ohnět: 
Hraběnka Sára (b. d., 1903); B. Buchbinder: Muzi
kant a jeho žena (b. d., 1904, pseud. Josef Novák); K. 
Görlitz: Tři páry střevíců (b. d., 1904); P. Berton, Ch. 
Simon: Zaza (b. d., 1904, prem. 1899, pseud. Franti
šek Šimák); Ch. Da Costa: Zuzančin pan kaprál (b. 
d., 1904, pseud. Josef Novák); E. Pohl: Dukátový 
strýček z Ameriky (b. d., 1905, pseud. Josef Novák); 
H. Olden: Oficielní žena (b. d., 1905); P. Wolff: 
Ctnostný ženich (b. d., 1905, pseud. Josef Novák); E. 
Marlitt: Princezka ze stepi (b. d., 1905); P. Rosegger: 
V den soudu (b. d., 1906); A. Hermant: Kariéra (b. d., 
1906); O. Mirbeau: Obchod je obchod (b. d., 1907); 
M. Leblanc: Arsen Lupin, lupič-gentleman (b. d., 
1908) + Arsen Lupin contra Sherlock Holmes (b. d., 
1908) + Zatčení Arsena Lupina (b. d., 1908); D. Le- 
sueur: Naďa Miranova (1909, an.) 4- Pozdní pomsta 
(1909, an.) 4- Tajemství hrobu (1909); P. a V. Margu- 
eritte: Nové ženy (1909); C. Viebig: Strašidla (b. d., 
1910) 4- Diletanti života (b. d., 1913); J. de La Brěte: 
Snít či žít? (1917); H. Bordeaux: Slečinka (b. d., 1917) 
4- Sníh ve stopách (b. d., 1918); M. Harry: Božská 
píseň (b. d., 1918) 4- Ostrov rozkoše (b. d., 1918). — 
Úprava: O. Faster: Pražské švadlenky (1932). — Os
tatní práce .-.Útulný domov (1914); Co se sluší a ne
sluší (1921). ■ SCÉNICKY. Překlad: M.. Lengyel: 
Tanečnice (1930). ■ REDIGOVALA časopisy: Ves
na (1904 — 10), Česká domácnost (od 1908), Dámské 
besedy (beletr. příl. Nových pařížských mód, 1909— 
21); kalendář: Kalendář Nových pařížských mód 
(1910-13). ■ USPOŘÁDALA A VYDALA: sb. 
Boudoir (b. d., 1910). ■

LITERATURA: ■ ref. Fata morgana: -ejč- (J. 
Krejčí): Literatura, Naše doba 1907/08; Ds. (J. D. 
Konrád), Máj 1907/08; V. Kol., Zvon 1907/08; B. 
B-ová (Benešová), Novina 1908 ■;■ ref. Pro dobré 
jméno: R. (V. Červinka), Zlatá Praha 1910/11; B. 
B-ová (Benešová), Novina 1910/11; A. Novák, Pře
hled 1910/11; P. Maternová, Ženský svět 1911; K. 
Hký (Horký), Stopa 1911/12; -il., LidN 19. 3. 1911; 
an., PL 11. 6. 1911 ■;■ ref. Pozdě: K. (F. V. Krejčí), 
PL 5. 10. 1913; P. Maternová, Ženský svět 1913; A. 
Veselý, Čes. revue 1913/14; G. W. (Winter), Akade
mie 1913/14; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 1913/14; F. 
V. Vykoukal, Osvěta 1914; Fs., Zlatá Praha 1913/14 
■ ; P. Maternová: ref. Útulný domov, Ženský svět
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1915; ■ ref. Zlatá rybka: Kaz (F. S. Procházka), 
Zvon 1916/17; G. P. (Pallas), Zlatá Praha 1916/17 
■ ref. Zdenino štěstí: K. (F. V. Krejčí), PL 17. 3. 
1918; A. Novák, Venkov 16. 4. 1918; jv. (J. Vodák): 
Spisovatelky, LidN 14. 5. 1918; G. P. (Pallas), Zlatá 
Praha 1917/18 ■; A. Novák: ref. Okovy, Venkov 30. 
9. 1919; -btk- (V. Brtník): ref. Zlatý kroužek, Zvon 
1922/23; an.: O. F.... (k padesátinám), Naše kniha 
1926; ■ ref. Poručík Buchar: O. F.: Můj Poručík Bu- 
char, Rozpravy Aventina 1926/27; vz (V. Zima), 
Zvon 1926/27; V. Brtník, Venkov 23. 6. 1927; J. Sta
něk, LidN 17. 8. 1927 4- Čes. osvěta 1927/28 ■; J: O. 
F. ... (k šedesátinám), LidN 17. 1. 1936; M. Pevná: 
Loučení první referentky ženské rubriky v novinách, 
Venkov 10. 1. 1937; ■ k sedmdesátinám: -va- (J. Ve
selka): Sedmdesátka O. F., LidN 17. 1. 1946; od (A. 
Závodský): Yvonna sedmdesátiletá, Svob. noviny 18. 
1. 1946 ■; M. Bareš: Vzpomínka na Yvonnu, Lid. de
mokracie 13. 8. 1965.

mn, sm

Faust viz in Martin Carchesius

Julius Feifalik

* 15. 2. 1833 Znojmo
† 30. 6. 1862 Vídeň

Historik české středověké literatury a průkopník je
jího srovnávacího studia.

Pocházel z moravské německé rodiny (syn ve
řejně a politicky činného právníka Johanna F., 
poslance kroměřížského sněmu 1848 a frank
furtského parlamentu). Po maturitě v Brně 
(1850) odešel do Vídně na práva, ale brzy se 
orientoval k německé a slovanské filologii a li
teratuře. 1856—57 pobyl jako stipendista ra
kouského ministerstva vyučování v Německu 
(Berj|n, Heidelberg), kde se věnoval studiu ně
mecké literární medievalistiky za vedení bratří 
Grimmů a M. Haupta. Byl zaměstnán krátce 

jako nejnižší úředník vídeňské univerzitní 
knihovny a od září 1861 — už těžce nemocen 
tuberkulózou — jako pomocný pracovník ve 
vídeňské Dvorní knihovně.

Třebaže myšlením a cítěním Němec, vyrostl 
F. na rozmezí kultur a národností a moravský 
původ natrvalo poznamenal jeho vztah k čes
kému národnímu hnutí. Začal publikovat 
v souvislosti s historickou, vlastivědně pojíma
nou činností moravských Němců kolem Ch. 
ďElverta, ale příklonem k modernějšímu pojí
mání vědecké problematiky tato východiska 
brzy přerostl. Těžištěm jeho literárněhistoric- 
ké práce se stalo studium české středověké li
teratury, kterou zkoumal v západoevropských 
souvislostech. Srovnávací metoda, jíž vedle V. 
B. Nebeského užil jako jeden z prvních při 
studiu starého českého písemnictví, mu umož
nila dobrat se základních poznatků o českých 
písních a jiných, zejména světských památ
kách českého středověku i o lidových hrách 
z Moravy; jako první odhalil středověké koře
ny těchto her. Poznatky získané na nové me
todologické bázi ho vedly ke kritické revizi 
tradovaných literárněhistorických údajů. Čes
ká literární historie mu vděčí za moderně kon
cipované a dosud cenné edice textových sou
borů. Zevrubnou, v jeho době dosažitelnou 
znalostí českého středověkého materiálu 
a metodologickou pronikavostí, spojenou 
s brilantní schopností formulovat vědecké 
problémy i závěry zkoumání, se F. stal jedním 
ze zakladatelů moderní literární paleobohemi- 
stiky. Z hlediska literárního medievalisty neza
tíženého národnostními a politickými zřeteli 
zkoumal i otázku domněle starobylých pamá
tek české poezie. Úspěch jeho důkazu o pod- 
vrženosti Milostné písně krále Václava a od
mítavé stanovisko k RK, opřené o srovnávací 
charakteristiku dějů, postav a stylu, mu vynes
lo nenávistné útoky ze strany českých obhájců 
a znemožnilo mu proniknout do českého od
borného tisku (přispíval systematicky jen 1858 
do Kritische Blátter za redakce I. J. Hanuše). 
Jeho poznatky se však stejně j o v jiných ob
lastech zkoumání staly výchoc ^kem pro další 
generace především v české vědě, jíž náleží 
povahou své práce i svým etickým postojem.

ŠIFRA: JFk. I PŘÍSPĚVKY m. Die Biene (N. Jičín, 
1858); Kritische Blátter fůr Literatur und Kunst 
(Praha, 1858); Lumír (1858); Notizenblatt der histo- 
risch-statistischen Section der k. k. máhrisch-schle-
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sischen Gesellschaft zur Beförderung des Acker- 
baues, der Nátur- und Landeskunde (Brno, 
1855—61); Schriften der historisch-statistischen Sec- 
tion... (Brno, 1856—59); Sitzungsberichte der phi- 
losophisch-historischen Classe der kaiserlichen Aka
demie der Wissenschaften (Vídeň, 1857—62); Wie
ner Zeitung (1861); Zeitschrift fúr die österrejchi- 
schen Gymnasien (Vídeň, 1858—59). ■ KNIŽNÉ. Li- 
teráměhistorické studie: Uber König Wenzel von 
Böhmen ais deutschen Liederdichter und uber 
Unechtheit der altböhmischen Píseň milostná krále 
Václava L, Sitzungsberichte... 25, 1857; Zwei böh- 
mische Volksbucher zur Sage von Reinfrit von 
Braunschweig, Sitzungsberichte... 29, 1859; Unter- 
suchungen uber altböhmische Verš- und Reimkunst 
1 —2, Sitzungsberichte ... 29,1859, a 39, 1862; Studi- 
en zur Geschichte der altböhmischen Literatur 1—7, 
Sitzungsberichte... 31, 1859, — 37, 1861; Uber die 
Königinhofer Handschrift (Vídeň 1860). ■ VYDAL: 
Die Kindheit Jesu (Vídeň 1859); Des Priesters Wern- 
her „Driti Liet von der Maget“ (Vídeň 1860); Altče- 
chische Leiche, Lieder und Spríiche des 14. und 15. 
Jahrhunderts, Sitzungsberichte... 39, 1862; Volks- 
schauspiele aus Máhren (Olomouc 1864). ■ KORE
SPONDENCE: in P. Vychodil: Z doby Sušilovy (F. 
Sušilovi z 1860, Brno 1917); F. R. Tichý: Ungedruc- 
kte Briefe von ]. F. (T. G. Karajanovi z 1856—57, K. 
J. Erbenovi z 1858, V. B. Nebeskému z 1858, ]. Haup- 
tovi z 1861, E. Birkovi z 1862, F. Miklosichovi 
z 1862), Zeitschrift fůr Slawistik 1962 (Berlín); J. Ko
lár: F. dopisy českým vědcům (V. Hankovi z 1854, V. 
V. Tomkovi z 1856, M. Hattalovi z 1857—58, F. Pa- 
lackému z 1857, P. J. Šafaříkovi z 1858—59, K. J. Er
benovi z 1858, V. B. Nebeskému z 1858), Lit. archív 
8—9, 1973—74; J. Kolár: F. korespondence na Mo
ravu (Ch. ďElvertovi z 1855, Ř. Wolnému 
z 1856—58, B. Dudíkovi z 1855 —60, B. M. Kuldovi 
z 1858, F. Sušilovi z 1860, P. Chlumeckému 
z 1858-62), Lit. archív 11-12, 1976-77. ■

BIBLIOGRAFIE: J. Kolár: J. F. - bibliografická 
skica, Strahovská knihovna 8, 1973. ■ LITERATU
RA: J. Jireček: ref. ed. Altčechische Leiche, Lieder 
und Spríiche..., ČČM 1863; M. Hýsek in Literární 
Morava (1911) 4- J. F., Středa 1913; Z. Nejedlý in T. 
G. Masaryk 2 (1932); F. R. Tichý: Z literární pozů
stalosti J. F., Sborník NM, ř. C, 5, 1960; M. Otruba, 
M. Řepková: Literárněvědná kritika RKZ, sb. Ruko
pis královédvorský a zelenohorský, dnešní stav po
znání (1969); J. Kolár: Z Feifalikovy korespondence 
s Prahou (charakteristika písemných styků), Sborník 
NM, ř. C, 16, 1971.

jk

Adolf Felix

* 4. 6. 1904 Praha

Překladatel z italštiny a ruštiny, prozaik a autor di
vadelních her pro mládež, výtvarný kritik a publicis
ta.

Jeho otec byl vysokoškolským profesorem fy
ziky. Obecnou školu vychodil F. v Horních 
Černošicích u Prahy. Po maturitě na Jiráskově 
gymnáziu v Praze (1922) studoval estetiku 
a dějiny umění na filoz. fakultě UK v Praze, 
1925—26 na univerzitě v Římě (doktorát 1928 
prací Moderní estetické názory o podstatě 
plastického). Od 1929 byl redaktorem ČTK; 
podnikl studijní cesty do Německa, Francie 
a Itálie, jako zpravodaj se zúčastnil konferen
ce Malé dohody 1938 aj. 1945 se oženil. 
1950—54 byl technickým překladatelem n. p. 
Škoda v Praze, 1958—64 v Motorletu Jinonice, 
mezi tím měl svobodné povolání. Spolupraco
val s Čs. státním filmem jako překladatel 
(1958—70). Od 1964 žije na penzi v Praze.

F. prózy rostou z pečlivého studia doby, 
i když její evokace má v jednotlivých autoro
vých knihách různé místo. Zatímco v prvotině 
Průkopníci vzduchu slouží reportážně podaný 
životní příběh první české pilotky B. Laglero- 
vé k rekonstrukci doby počátků letectví, v ro
máně Koruna Dagmařina jsou historické udá
losti — úpadek pražské aristokracie v průběhu 
2. pol. 19. stol. — naopak pozadím pro roman
tické osudy a psychologické problémy hlav
ních postav. — F. soustavně překládal italskou 
poezii a prózu, kterou také přibližoval české
mu čtenáři jak v odborných studiích, tak v po
pularizačních článcích. Byl výtvarným referen
tem Národní politiky a Volných směrů.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1926); Čes. slovo; Divad
lo; Kmen; Lid. noviny (od 1925); Lit. svět; Lumír; 
Nár. listy; Nár. osvobození; Nár. politika; Panorá
ma; Rozhledy po literatuře a umění (1932—34); 
Rozpravy Aventina (od 1926); Umění dneška; Volné 
směry; Zpravodaj. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Průkopníci 
vzduchu (R 1941); Koruna Dagmařina (R 1942); Jir
ka bojuje za Prahu (P pro ml., 1946); Honza a drak 
(D pro ml., 1955); Honza a čaroděj (D pro ml., 1957, 
prem. 1954); Šípková Růženka (D pro ml., 1958, 
prem. 1953). — Překlady:M. Bontempelli: Eva Ulti- 
ma (1927); A. Baldini: Michelaccio a jiná próza 
(1928); Legendy o sv. Františku z Assisi (1928); G. 
Boccaccio: Tři roztomilé novely mnoho pomlouva-
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ného Giovanni di Boccaccia (1930); B. Cellini: Vlast
ní životopis (1930, s J. Machem); U. Nobile: Kata
strofa vzducholodi Itálie na severní točně (1930); P. 
Gadda: Plavčík (1932); Italští básníci (výbor, 1932); 
A. Moravia: Lhostejní (1933); M. Moretti: Hlas boží 
(1941) + Ani hezká, ani ošklivá (1943); J. Chazin: 
Mistři cechu loďařského (1951, s J. Cymbrylou); G. 
Kublickij: Objevitelé Antarktidy (1952, s J. Cymbry
lou); G. Revzin: Koperník (1952); V. F. Kagan: Ar- 
chimedes (1953); F. Sólinas: Rybář Squarció (1959); 
K. S. Badigin: Dobyvatelé ledových moří (1962); F. 
Jóvine: Na starý motiv (1964); L. Sciascia: Den sovy 
(1964); F. Fellini: Pět scénářů (1966, s ]. Pokorným 
a Z. Frýbortem); Italské renesanční novely (výbor, 
1967); 5 italských novel (1967, s jinými); N. Machia- 
velli: Vladař (1969, s J. Pokorným); B. Cappello: Pa
měti Bianky Cappellové (1971); G. Della Casa: Ga- 
lateo aneb o mravích (1971); G. M. Brjancev: Emíro- 
va šavle (1973); W. Collins: Žlutá maska (výbor, 
1974); B. Castiglione: Dvořan (1978). — Ostatní prá
ce: František Charvát (1936); B. S. Urban (1940). ■ 
SCÉNICKY. Překlady: G. Forzano: Madonna Oret- 
ta (1931); C. Goldoni: Věrný přítel (1942). ■ REDI
GOVAL sborníky: S. V. 34 (1934, s B. S. Urbanem); 
Sdružení výtvarníků 37 (1937, s jinými). ■

LITERATURA: ■ ref. překl. Michelaccio a jiná 
próza: J. Bukáček, LidN 22. 8. 1929; ]. Z. (Zahradní
ček), Tvar 1929 ■;■ ref. Italští básníci: J. Bukáček, 
LidN 1. 8. 1933; ]. Rosendorfský, Lumír 1933/34 ■; 
jšk (J. Š. Kvapil): ref. Průkopníci vzduchu, Naše do
ba 1941/42; ■ ref. Koruna Dagmařina: K. P. (Polák), 
Nár. práce 18. 8. 1942; bs (B. Slavík), LidN 23. 9. 
1942; K. M. (Milotová), Venkov 27. 9. 1942 ■; J. Bu
káček: ref. překl. Ani hezká, ani ošklivá, LidN 29. 6. 
1943.

ab

Emil Felix

* 23. 11. 1889 Koloveču Domažlic
† 12. 10. 1956 Plzeň

Literární historik, literární a divadelní kritik, zamě
řený výhradně na regionální písemnictví plzeňské 
a chodské.

Od 1900 studoval na gymnáziu v Domažlicích 
(mat. 1908), kde ho krátce učil i O. Zich. V ob
dobí 1908—12 poslouchal slavistiku a germa- 
nistiku na filoz. fakultách v Praze (žák J. Vlčka 

a především A. Nováka; doktorát 1923 prací 
Složeniny, deminutiva a substantiva verbální 
u Svatopluka Čecha} a ve Vídni. Po vojenské 
službě (1913—18) působil jako středoškolský 
profesor v Plzni: nejdřív (1918—20) na reálce, 
od 1920 definitivně na obchodní akademii. Zá
hy se stal jedním z hlavních organizátorů pl
zeňského kulturního života a spolupracovní
kem významných literárních osobností tvoří
cích v kraji, zejména J. F. Hrušky a J. Š. Baara 
(pro Baara shromažďoval materiál k zamýšle
nému románu o tragické postavě kaplana Paj- 
dara z Dražinova). Pohřben byl v Domažli
cích.

E. F. je předním představitelem meziváleč
ného literárního dějepisu specializovaného na 
regionální písemnictví; toto písemnictví mapo
val v pracích jak monografických, tak synte
tických. V monografiích musel zpravidla začí
nat od základního materiálového výzkumu, na 
němž pak budoval především genetický vý
klad daného literárního zjevu. K pozitivisticky 
založenému obrazu autorova života a jeho ro
dinného i kulturního prostředí družil se pak 
rozbor hlavně látkový a ideový a v monografii 
o Guldenerovi i rozbor formální; filologické 
školení spojovalo se s úsilím o vyčerpávající 
zvládnutí tématu nejšťastněji v typu monogra
fie provázené kritickou edicí textu {Básnický 
odkaz Bernarda Guldenera, Milenky českých 
básníku}. Široce pojaté materiálové studium 
a řada monografických příspěvků dovolily F. 
přistoupit k pracím úhrnného charakteru. Zů- 
stal-li ve svazku Chodsko v našem písemnictví 
spíše v rovině tematického soupisu, postoupil 
ve své nejobsáhlejší knize Literární Plzeň 
v obryse (s těžištěm v obrazu Plzně gotické 
a obrozenecké) už k zpracování syntetickému. 
Spojení dvou nesourodých hledisek (sleduje se 
tvorba jak autorů píšících v regionu, tak auto
rů v regionu narozených) je zde ospravedlně
no F. vřelým vztahem ke všemu, co souvisí 
s jeho domovem; tato láska dodává jeho přís
ně odborným pracím vlastenecky citový pod
text.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. deník (Plzeň); Domažlické lis
ty (od 1905); Lid. listy; Lid. noviny (od 1925); Nár. 
listy; Plzeňsko; Zvon (od 1922). ■ KNIŽNĚ. Práce 
o literatuře: Jan Fr. Hruška (1927); Svatováclavské 
motivy v plzeňské literatuře (1929); Literární Plzeň 
v obryse (1.1930,1. část 2. dílu 1933); Hold Chodska 
J. Š. Baarovi (projev, 1934); František Xaver Paleček
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Felix

(1936); Josef Vojtěch Sedláček (1936); Dva buditelé. 
1. J. V. Sedláček, 2. J. F. Smetana (b. d., 1937); Básnic
ký odkaz Bernarda Guldenera (1938, s edicí); Chod
sko v našem písemnictví (1940); Milenky českých 
básníků (1940, s ukázkami). ■ REDIGOVAL sbor
ník: Hruškův památník (1935). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Kytice milostné lyriky od Kollára k Má
chovi (1940); viz též rubr. KNIŽNĚ. ■

LITERATURA: J. Rous: K padesátce plzeňského 
literárního historika a kritika dr. E. F. (1939). ■ A. 
Novák: Tři monografie literárně dějepisné (ref. Jan 
Fr. Hruška), LidN 3. 4. 1927 + Literární dějiny Plz
ně, LidN 10. 2. 1934 + Zapomenutý básník plzeňský 
(ref. Básnický odkaz Bernarda Guldenera), LidN 23. 
7. 1939; A. Pražák: ref. Chodsko v našem písemnic
tví, Naše věda 1941; V. Štěpánek: E. F., ČLit 1957.

jo

Jan Mantuán Fencl
* asi kolem 1485 Plzeň
† asi 1544/45 Plzeň

Tiskař, nakladatel, autor didaktických děl, překlada
tel.

Psal se též Jan Mantuan Plzeňský, Fentzl, 
Mantuán. Pocházel z české měšťanské plzeň
ské rodiny a studoval na lipské univerzitě. Vět
šinu života prožil v Plzni, kam se vrátil po 
krátkém pobytu v Norimberku. 1520 se stal 
radním, tiskařské a nakladatelské práci se vě
noval už méně intenzívně a spojil se k ní s Ja
nem Pekkem.

Jako tiskař a nakladatel se uplatnil prvně 
v Norimberku, kde 1518 vydal 8 děl, která byla 
určena pro Čechy i zvlášť pro Plzeň; speciálně 
důležitá z toho je lékařská příručka J. Černého 
o léčení moru a vedle Kompaktát pak zejmé
na druhé české přebásnění Katonových distich 
(s paralelním latinským textem a německou 
verzí basilejského profesora Šebestiána Bran- 
ta) a Frantovy práva. V Plzni ve spolupráci 
s Pekkem vydával F. hlavně náboženské pří
ručky, jen F. nákladem u Pekka vyšla česká 
veršovaná Rada zhovadilých zvieřat a ptactva 
k člověku (1528). F. se někdy podílel i autorsky 
na pracích, které vydával (podobně jako před 

ním Bakalář a po něm Konáč nebo Velesla
vín). S velkou pravděpodobností byl spoluau
torem Frantových práv, přeložil a přebásnil 
Katonova dvojverší (1518) a snad mu náleží 
i autorství Rady zhovadilých zvieřat. Tím 
předznamenal tradici českých vzdělaných tis
kařů, kteří se snažili i svým autorským podí
lem přispět k rozvoji literatury.

Z TISKAŘSKÉ A NAKLADATELSKÉ PRODUK
CE: Moralissimus Cato (Norimberk 1518); Enchiri- 
dion seu Manuale curatorum (Norimberk 1518); 
Compactata (Norimberk 1518); J. Henrichmann: 
... Institutiones Grammaticae ... (Norimberk 1518); 
Elucidarius dialogicus (Norimberk 1518); Frantovy 
práva (Norimberk 1518); Jan Černý: Lékařství uži
tečné (Norimberk 1518); Poenitentiarius sivé Poeni- 
tas čito, peccator (Norimberk 1518); Hortulus ani- 
mae. Zahrádka duše (Norimberk 1520); Výklad mo
dlitby Otčenáš Erasma Rotterdamského (Plzeň 
1526); Rada zhovadilých zvieřat a ptactva k člověku 
(Plzeň 1528). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 14 713-14 715, 
1 769, 2 366, 2 938; M. Šváb: J. M. F. jako typ čes
kých tiskařů 15. a 16. stol, (soupis všech tisků J. M. 
F.), Vědecké informace Zákl. knihovny ČSAV, Su- 
plement 1970, č. 1. ■ LITERATURA: J. Volf: J. M. F. 
Příspěvek k dějinám českého knihtisku v Norimber- 
ce, Ročenka čs. knihtiskařů 1926; E. Felix in Literár
ní Plzeň v obryse (Plzeň 1930); A. Císařová-Kolářo- 
vá: Dvě neznámé edice Mantuána Plzeňského, Ro
čenka čes. knihtiskařů 1934; V. Hůlka: Opět nový 
Mantuan, sb. Kapitoly knihovědné a knihovnické Ja
nu Emlerovi k šedesátce (1938); V. Machek: Prvá 
dvě vydání staročeské Rady zvířat, LF 1938; 
V. Flajšhans: Kniha užitečná i kratochvilná, jenž slo
vě Rada všelikých zvířat nerozumných neb zhovadi
lých i ptactva (1939, faksimile a tři drobné studie od 
V. Flajšhanse, V. Machka a Z. Tobolky); Z. Tichá: 
Poznámky o verši Fenclova překladu Katonových 
distich, LF 1964 + Bezrozměrný verš husitského 
období ve srovnání s bezrozměrným veršem 2. pol. 
15. století a začátku 16. století, LF 1964; in Dějiny 
Plzně 1 (Plzeň 1965); Z. Tichá: Rada zhovadilých 
zvieřat a ptactva k člověku a její místo v české lite
ratuře, LF 1966 + in Staročeské básně složené bez
rozměrným veršem, 2. pol. 15. stol. — 17. stol. (1969); 
M. Šváb: J. M. F. jako typ českých tiskařů 15. a 16. 
stol, Vědecké informace Zákl. knihovny ČSAV, Su- 
plement 1970, č. 1; E. Petrů: Dubraviova Theriobulia 
a Rada zhovadilých zvieřat, AUP Olomouc, Philolo- 
gica 37, 1975; J. Hejnic: Plzeňská latinská škola 
v období humanismu (1450—1620), sb. Minulostí 
Západočeského kraje (1978).
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Ferus

Jiří Ferus

* 1585 Horšovský Týn
† 21. 1. 1655 Březnice u Blatné

Jezuitský kazatel, autor původních i přeložených ná
boženských spisů, typický představitel první genera
ce pobělohorské inteligence ve službách rekatoliza
ce.

VI. jm. Plachý. Byl vychován v Plzni, studoval 
v pražské jezuitské koleji klementinské a patr
ně 1602 vstoupil do jezuitského řádu. Od 1616 
působil v Klementinu jako učitel filozofie a ré
toriky. 1620 se stal kazatelem v kostele sv. Sal
vátora v Praze a zároveň správcem klementin
ské tiskárny, 1623 se ujal také řízení klemen
tinské knihovny. Osvojil si značné vědomosti 
především z historie a z církevních dějin; byl 
odborným poradcem V. Slavaty při jeho díle 
Historické spisování. Díky své vynalézavosti 
obsahové i formální měl výrazné úspěchy 
v kazatelské činnosti. Za krátkodobého půso
bení v Prachaticích (kam byl řádem poslán 
z trestu, protože při kázání urazil jakéhosi 
šlechtice) obrátil na katolickou víru množství 
lidí. Jeho náboženský fanatismus se projevil 
mj. tím, že v noci na 17. 1. 1623 sňal spolu se 
studenty z věže Týnského kostela v Praze ka
lich a sochu krále Jiřího. Asi 1650 zanechal pro 
stáří kazatelské činnosti, vzdal se svých funkcí 
a zbytek života strávil v Březnici, kde byl i po
chován v kostele sv. Ignáce a sv. Františka 
Xav., jehož stavbu předtím vedl. Některé pra
meny uvádějí, že zemřel 1659.

Pro svou mnohostrannou činnost zaujímal 
F. v českém veřejném a kulturním životě 30.— 
50. let 17. stol, vůdčí místo. Počtem vytištěných 
děl patří mezi nejplodnější české autory. 
1630—44 vydal na 50 spisů; mezi nimi jsou 
překlady z církevních autorů italských, fran
couzských, německých aj. (některé bez uvede
ní předloh) i díla původní, většinou životopisy 
svátých, náboženské polemiky a pojednání, 
vzdělávací spisy, rozjímání a modlitby. Usilo
val podpořit jimi rekatolizaci českého obyva
telstva. Z tohoto důvodu a v souladu s větši
nou jezuitských autorů propagoval kult domá
cích světců (Cyril a Metoděj, Václav, Vojtěch, 
Prokop, Ludmila, Anežka, Hroznatá aj.; jako 
světec je uváděn i Jan Nepomucký, téměř sto 
let před svatořečením), jak ukazuje např. spis 
Životy sv. patronů českých. Pro jeho díla všech 

žánrů je příznačné (vedle důslednosti v kato
lické věrouce) časté uplatňování zázračného 
živlu (zázraky, vidění, proroctví, sny), jednou 
jako argumentu, jindy v přesvědčovací nebo 
zastrašovací funkci. B. psal jazykem značně 
vytříbeným, hlásícím se ještě k veleslavínské 
češtině. Nejznámější a patrně nejdůležitější F. 
spis je Mappa katolická neb Obrácení náro- 
dův... (1630). S cílem vzbudit obdiv k misio
nářskému dílu katolictví a odpor ke kacířství 
líčí, jak postupovalo pokřesťanštění pohanů ve 
všech čtyřech tehdy známých světadílech a jak 
katolicismus zvítězil i nad husitstvím a refor
mací, které narušily křesťanskou jednotu. Vel
ká řada i tištěných spisů F. se nedochovala a je 
známa dnes jen podle názvů. O jeho kázáních, 
která snad nebyla ani tištěna, se ponejvíce do
vídáme ze zpráv současníků. F. byl známý tím, 
že proslovil každé kázání pouze jednou. — 
Podle Jirečkovy Rukověti 1 vyšla v mnoha vy
dáních F. edice modliteb Zlatý nebeklíč (popr
vé 1637).

KNIŽNĚ. Život sv. Ignacia z Loyoly a Františka 
Xaveria (1617); Mappa katolická neb Obrácení ná- 
rodův... (1630); Život sv. řemeslníkův (1630); Křes
ťanské učení (1636); Štít víry (1638); Slavnost první
ho století tovaryšstva Ježíšova (1640); Trůn milosti 
mariánské (1640); Proroctví o utrpení p. Krista 
(1641); Duchovní almanach (1641); Fama posthuma 
loannis Nepomuceni... (1641); O španělském kříži 
(1641); Katolické prostředky pomocné duším (1641); 
O sedmi smrtedlných hříších (1642); O lásce k bližní
mu... (1644); (díla s nezjištěným místem a rokem 
vydání:) Hora Sión; Schola civilitatis o zdvořilosti 
mravů...; Spíže postní anebo Duše kající; Zázraky 
P. Marie Svatoborské; Žaltář pro vojáky; Život sv. 
panny Barbory..., Maří Magdaleny; Životy sv. pa
tronů českých. ■

BIBLIOGRAFIE. Knihopis č. 13 899-13 920. ■ 
LITERATURA. J. Jireček: Rukověť 1 (1875); J. Te- 
nora: Dodatky a opravy k biografiím starších spiso
vatelů českých a k starší české bibliografii, CČM 
1885; A. Podlaha: Dodatky a opravy k biografiím 
starších spisovatelů českých a k starší české biblio
grafii, ČČM 1895; J. Vašica in České literární baroko 
(1938); A. Fechtnerová: J. F. a Jiří Plachý, sb. Pocta 
dr. Emmě Urbánkové (1979).
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FetterlováJosefa Fetterlová (nakl.) viz Josefa Vetter- 
íová

Kamil Fiala

* 31. 7. 1880 Praha
† 23. 11. 1930 Košice

Literární a hudební kritik spjatý s časopisem Mo
derní revue; i jako překladatel z francouzštiny a an
gličtiny si vybíral díla vytvářející tradici romanticko- 
dekadentní literatury.

Syn Eduarda F., původně zahradníka, jenž se 
za pobytu v Anglii vypracoval v projektanta 
parků, exteriérů i interiérů hradů a zámků 
a v evropského znalce starožitností; působil 
také jako muzejní numismatik a patřil k pro
slulým sběratelům uměleckých předmětů. Po 
maturitě na gymnáziu v Žitné ulici (1899) stu
doval K. F. na pražské univerzitě medicínu 
(promoce 1906); již jako student spolupraco
val s Moderní revuí, úzký vztah navázal s A. 
Procházkou, S. K. Neumannem a celoživotně 
s K. Tomanem. Působil nejprve jako lodní lé
kař u terstské paroplavební společnosti Lloyd 
(přežil ztroskotání lodi Imperatrix v Egejském 
moři), pak v Praze jako asistent očního i kož
ního a pohlavního oddělení polikliniky v Mys- 
líkově ulici. Za světové války narukoval na ha
ličskou frontu, prodělal těžké onemocnění ty
fem, z něhož téměř zázračně vyvázl a jež dolé
čoval ve vojenské nemocnici v Pardubicích. 
Po válce byl krátce ženat s majitelkou tiskárny 
Böhmovou v Novém Městě nad Metují, kde si 
zřídil vlastní ordinaci. Po rozvodu přesídlil do 
Poděbrad a oženil se s vdovou po svém uni
verzitním profesoru J. Chalupeckém. Jako lod
ní lékař propadl K. F. vlivu omamných drog, 
což mu od 1920 znemožnilo jakoukoliv literár
ní práci. Naposled působil F. v Košicích (pra
coval jako vojenský lékař v divizní nemocnici 
a zároveň vykonával i Vlastní dermatologic
kou a venerologickou praxi), kde také, když 
ztroskotalo i jeho druhé manželství, zcela 
opuštěn zemřel. Některé momenty z F. pohnu

tého života vylíčila R. Jesenská v klíčovém ro
máně Láska (1933).

K. F. spjal svou kritickou činnost cele s poe
tikou české dekadence a svůj život bezděčně 
s autenticitou osudů dekadentního typu. Jestli
že v nejobecnější rovině svých kritických sou
dů sledoval stanovisko Moderní revue (důraz 
na romantickou linii literatury, odmítání její 
realistické větve, nechuť kea služebnosti umění 
a jeho mimoestetickým funkcím), neznamená 
to, že byl jen pasivním naplňovatelem jejího 
programu. Ve vztahu k české literatuře vystu
poval především jako náročný, ironicky útoč
ný nepřítel diletantismu (zvláště u poezie pra
videlně sledoval knižní produkci v celé její ší
ři) a dokázal už nad prvotinami rozeznat ta
lent a umělecké hodnoty bez ohledu na jejich 
provenienci (bratři Čapkové, J. Hora). Věnoval 
pozornost i grafické úpravě knihy. Jeho sloh, 
předpokládající ve čtenáři rovnocenného inte
lektuálně vyspělého partnera, se vyznačoval 
složitou větnou skladbou a silnou obrazností, 
v níž F. využíval i odborných lékařských výra
zů. — Většina F. překladů vycházela původně 
z potřeb Moderní revue a byla zaměřena pře
vážně na díla dekadentních životních pocitů 
a erotických vášní. Vedle knižních překladů 
publikoval časopisecky i drobnější ukázky 
z francouzské a anglické literatury a ojediněle 
též z němčiny (stať Przybyszewského).

PSEUDONYM: Řehoř Hronek. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Čas. čes. lékařů (od 1910); Moderní revue 
(1904—20). ■ KNIŽNĚ. Překlady.^. de Gourmont: 
Fyzika lásky (1906); H. de Balzac: Dívka se zlatýma 
očima (1907); A. Jarry: Messalina (1908); Th. De 
Quincey: Zpověď anglického poživače opia (1909) 
4- Suspiria de profundis (1910); J. A. Barbey ďAure- 
villy: Zapomenuté rytmy (1913). ■

LITERATURA: J. Vodák: Překlady a překladate
lé, Čas 26. 9. 1909; amp. (A. M. Píša): K. F. zemřel, 
PL 26. 11. 1930; J. Krecar: In memoriam K. F., Lit. 
rozhledy 1931; A. Pražák: MUDr. K. F., Naše věda 
1931: J. Karásek: Knihovna a grafika z odkazu 
MUDra K. F., sb. bez tit. (aukční katalog K. Chaury, 
17. a 18. 6. 1935).
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Fiala

Ladislav Fiala

* 27. 11. 1864 Praha
† 8. 5. 1906 Příbram

Spisovatel historických povídek a loutkových her 
pro mládež.

V Praze vystudoval Akad. gymnázium a teolo
gii. Po kaplanování ve Vejprtech u Chomuto
va působil jako katecheta v Praze na Žižkově 
(1891 — 1901) a po dvouleté suplentuře se stal 
(1903) profesorem na gymnáziu v Příbrami. 
1898 dosáhl doktorátu teologie.

Povídky a humoresky otiskoval časopisecky 
již za pobytu v semináři. Knižně vydal histo
rické povídky pro děti {Povídky z našich dějin) 
a loutkové hry (Věrný kamarád), které jsou 
ilustrací školní látky z dějepisu a zásad dobo
vé výchovy, nabádající k lásce k vlasti, k po
slušnosti a k víře v boha (Šlechetný odplatitel).

PSEUDONYM: J. L. Brázda. I PŘÍSPĚVKY in: 
Budečská zahrada (od 1886); Besedy lidu (od 1903); 
Jitřenka (od 1886); Malý čtenář; Niva (od 1891); Zá
bavné listy (od 1891). I KNIŽNĚ. Beletrie: Šlechet
ný odplatitel (P 1888); Strahovský poklad (P 1893); 
Pan regent rožmberský (D 1894); Rodná chaloupka 
(D pro ml., 1894); Povídky z našich dějin (PP 1896); 
Věrný kamarád (D pro ml., 1900). ■

LITERATURA: J. Novodvorský: Besedy mládeže, 
Hlídka literární 1889; J. Horák: Besedy mládeže, 
Hlídka literární 1893; A. Vlas: Divadlo s loutkami, 
Hlídka literární 1895.

dh

Otakar Fiala

* 2. 6. 1889 Jaroměřice nad Rokytnou
† 3. 1. 1977 Brno

Literární historik, textolog, editor díla Ótokara Bře
ziny.

Narodil se v rodině řídícího učitele. Po gymna- 
zijních studiích (Třebíč, Brno, mat. na Akad. 

gymnáziu v Praze 1908) vystudoval na pražské 
filoz. fakultě obor čeština — němčina (abs. 
1913, doktorát 1922 prací Tajemné dálky 
a Svítání na západě. Psychologický a ideový 
rozbor prvních sbírek O. Březiny). Jako středo
školský profesor nastoupil v Třebíči (mj. tu 
učil V. Nezvala). 1914—22 vyučoval na reálce, 
1922 — 23 na obchodní akademii v Prostějově, 
od 1933 na průmyslové škole v Brně, odkud 
odešel 1950 do důchodu.

Až na výjimky soustředil F. své celoživotní 
badatelské úsilí monograficky na dílo O. Bře
ziny. Sám byl s Březinou v osobním styku 
(první návštěva už 1905), po básníkově smrti 
se od 1930 věnoval zpracování jeho pozůsta
losti (zprvu jako spolupracovník Březinova 
spolužáka a jednoho ze správců pozůstalosti 
M. Lukšů, po jeho smrti sám). Zevrubné po
znání Březinova tvůrčího procesu vyústilo 
v rekonstrukci a edici textu šesti netištěných 
Březinových esejů, jež básník hodlal zařadit 
do zamýšlené druhé esejistické knihy Skryté 
dějiny.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Otakar Skála (ČMF 1928); 
O. F. I PŘÍSPĚVKY in/ČNM (1928 Vittoria Colon- 
na od J. Vrchlického a přátelství básníkovo se S. Po- 
dlipskou); Časopis Mor. muzea (1964 studie Libreto 
k Janáčkově opeře Počátek románu, 1965 Mlčení O. 
Březiny. Chronologie rukopisu Skrytých dějin); Ča
sopis pro moderní filologii a literaturu (1927 Smrt 
v díle O. Březiny); Host do domu (1966); Lid. noviny 
(1929); Listy filologické (1939 Mlčení O. Březiny 
v zrcadle korespondence a hovorů); Nová Říše 
(1931—32 Ediční poznámky k Březinovým posmrt
ným esejím a v přílohách edice esejů Slovo, Skryté 
dějiny, Mír); sb. Rodné zemi (1958); Sborník Společ
nosti J. Vrchlického 1930—31 (1932); sb. Stavba ve 
výši (1970, Sociální prvek v díle O. Březiny); sb. Sta
vitel chrámu (1941, Doba jaroměřická); Svobodné 
noviny (1946). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře .Studie 
z novoříšského období O. Březiny (1969). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: O. Březina: Nové eseje (z po
zůstalosti, 1935, s M. Lukšů a E. Chalupným) + Osl
nění svobody (esej z pozůstalosti, 1939) + Eseje 
z pozůstalosti (1967). ■

LITERATURA: A. Novák: Poslední slovo O. Bře
ziny, LidN 22. 5. 1939; Dr. O. F. ... dožívá se 50 let, 
LidN 2. 6. 1939; O. Králík: Mlčení básníkovo (ref. 
o studii Mlčení O. Březiny), Lid. demokracie 23. 10. 
1966 4- Jubileum březinovského badatele, Štafeta 
(Prostějov) 1969, č. 2 + Mezi biografií a textologií 
(ref. Studie z novoříšského období O. Březiny), ČLit 
1970; J. Zika: Ediční poznámka, in O. Březina: Skry
té dějiny (1970); ■ nekrology: P. Marek, Štafeta 
(Prostějov) 1977, č. 3; J. Glivický, Zprávy Spolku čs.
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bibliofilů 1977, č. 3 ■; J. Zika: Nově objevený esej O. 
Březiny (o eseji Sen o nadčlověku, nalezeném O. F.), 
Zprávy spolku čs. bibliofilů 1977, č. 4.

sb

Václav Fiala (1)

* 15. 7. 1896 Praha
† 25. 6. 1980 Praha

Malíř a grafik, autor cestopisných próz.

S rodiči (otec byl inženýrem) přesídlil do Rus
ka, žil v Charkově, pak na Krymu. 1910—11 
studoval na soukromé malířské škole ve Vídni, 
pak se vrátil do Charkova, kde absolvoval 
1915 střední výtvarnou školu a získal diplom 
profesora kreslení, rýsování a krasopisu. Ve 
studiích pokračoval na malířské akademii 
v Petrohradě (Leningradě), nedokončil je však, 
neboť byl povolán k vojsku; jako voják projel 
Rusko, Sibiř a Mandžusko. 1919 žil ve Vladi- 
vostoku, kde vstoupil na univerzitu a zároveň 
působil jako učitel kreslení na dívčím gymná
ziu. 1920 odejel s manželčiným bratrem, malí
řem a básníkem D. Burljukem, do Japonska, 
kde také vystavoval. V zimě 1920 žil na Bonin- 
ském souostroví v Tichém oceáně, později 
v Jokohamě, Tokiu (1921 vystoupil na Fudžija- 
mu). 1922 se vrátil přes Čínu, Singapur, Cejlon, 
Aden, Port Said do Prahy, kde 1923 vstoupil 
na Akademii do speciálky M. Švabinského. 
1926 ji absolvoval, 1927—28 žil rok v Paříži 
jako stipendista. Potom pobýval v Itálii (1930), 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi (1936—37). 
Od 1938 působil v Praze. Jeho syn je historik 
výtvarného umění Vladimír F. (* 1922).

Drobné F. prózy mají ráz doprovodných 
textů k autorovým dřevorytům. Líčí jeho po
byt v Japonsku (Zahrada Ueno), výstup na 
Fudžijamu, zážitky z cesty do Řecka. Kniha 
Kaaran-tamo je románovým zpracováním de
níku ruského cestovatele N. N. Miklucho-Ma- 
klaje z pobytu na Nové Guineji. Rozsáhlá je 
F. činnost ilustrační (česká, ruská i orientální 
literatura), je také autorem řady portrétů čes
kých spisovatelů (J. Wolker, S. K. Neumann, J.

Taufer, K. Nový, L. Štoll, N. Frýd).

ŠIFRY: vf, VF. ■ PŘÍSPĚVKY m.Čes. svět (1923); 
sb. Hollar (v příloze 1930—31 a 1934 prózy z Japon
ska, 1946 studie Litografie, její vznik a vlastnosti); 
Lid. noviny; Nár. práce; Panoráma (1936). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Ogasavara (P 1928); Zahrada Ueno (P 
1931); Pouť na Fudžijamu (P 1934); Kaaran-tamo. 
Člověk z měsíce (P 1936); Let do Helady (P 1959). — 
Ostatní práce: Zázračný kámen (1949). ■

LITERATURA: V. F. (1940; obs. A. Matějček: V. 
F.; V. F.: Malíř a grafik o sobě). I J. Reichmann: 
Český malíř v Japonsku, Več. Čes. slovo 26. 7. 1922; 
Z.: Ruský Čech v Tichém oceáně, NL 10. 10. 1922; ■ 
ref. Ogasavara: an. (F. S. Procházka), Zvon 1928; K. 
Juda, Střední škola 1928; J. V. Sedlák, Tribuna 10. 6. 
1928 ■;■ ref. Kaaran-tamo: sl. (J. Strnadel), Ranní 
noviny 18. 2.1937; Benj. J. (Jedlička), LidN 8. 3.1937; 
lva (L. Vokrová-Ambrosová): Veliký idealista, Čin 
1937 ■.

dh

VácTav Fiala (2)

* 16. 11. 1896 Slaný
† 11. 4. 1963 Prosečnice (Krhanice-P.) 
u Benešova

Novinář, autor cestopisných knih, esejů a historic
kých prací.

Základní školní vzdělání získal ve Slaném, kde 
navštěvoval do 1914 i gymnázium. Vypuknutí 
války ho zastihlo v Kyjevě při návštěvě rodi
čů, kteří zde žili od 1912; v Kyjevě byl též in
ternován. Maturitu složil až po návratu do 
vlasti 1918 ve Slaném. 1918—22 studoval na fi- 
loz. fakultě v Praze historii a literatury (dokto
rát 1924 prací Slaný v letech 1618—1632). Od 
1923 byl redaktorem Centropressu v Praze, 
1926—27 korespondentem Prager Presse 
a Centropressu ve Varšavě, kde se mj. vý
znamně podílel na propagaci české hudby. Po 
návratu do Prahy (1928) byl vedoucím redak
torem Centropressu a od 1937 jeho šéfredak
torem. Po 1945 pracoval jako redaktor Prago- 
pressu, od 1949 byl v invalidním důchodu. Li
terárně zpracoval své cesty do Dánska, Nor-
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ska a Švédská 1932 a 1934 i cestu na Balkán 
1938.

Z F. prací dosáhla výrazného úspěchu kniha 
cestopisných črt Země fjordů a ság, v níž au
tor vedle popisu cesty zachytil i některé 
zvláštnosti v životě obyvatelů Dánska, Norska 
a Švédská, vytvořené odlišnou kulturou těchto 
zemí; rozsáhlá historická i kulturní průprava 
F. umožnila, aby tento záměr sledoval 
i v drobných detailech. Stejně koncipoval F. 
i knihu o cestě na Balkán, popisující trasu ze 
Záhřebu do Sofie a Istanbulu. Ze studia sever
ské kultury vznikly i další práce, připomínající 
mj. i její souvislosti s kulturou českou: fiktivní 
korespondence S. Kierkegaarda, črty o životě 
E. Griega a J. Sibelia (Trojzvuk) & dialogizova- 
ný výklad Kierkegaardovy filozofie (Příkaz 
a skutek). N obsáhlé studii Soudobé Polsko vy
užil F. svých detailních znalostí polského poli
tického života. Všechny F. cestopisné knihy 
jsou podloženy rozsáhlou znalostí přírody, 
historie a kulturních dějin.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; Českosl. republika; 
Elektrotechnik (o gramofonových nahrávkách); Lid. 
noviny; Nár. listy; Nár. osvobození; Nár. práce; Ra
dioamatér (o gramofonových nahrávkách); Salón, 
Zahraniční politika. ■ KNIŽNĚ. Původní práce: Sla
ný v letech 1618—1632 (hist. studie, 1925); Soudobé 
Polsko (studie, 1936); Země fjordů a ság (cestopis, 
1940); Poražená Francie (Rp 1940, rozšiř, vyd. 1941 
s tit. Na křižovatce nových dějin); Příkaz a skutek (E 
1944); Trojzvuk (EE 1945); Věčný epos Balkánu 
(cestopis, 1947). — Překlad:?. N. Někrasov: Od car
ského orla k rudému praporu (1926, se Z. Knittlem).
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Desetiletí Českoslo
venské republiky (Varšava 1929). I

LITERATURA: Bka (J. Bečka): ref. Soudobé Pol
sko, LitN 1936/37, č. 15; Č. (V. Červinka): ref. Pora
žená Francie, Zvon 1940/41; G. Pallas: ref. Země 
fjordů a ság, LidN 2. 2. 1941; A. Ringheim: Švédské 
poznámky k českému cestopisu, Nár. práce 16. 2. 
1941; Kp.: Německá kritika Fialova skandinávského 
cestopisu, LidN 3. 3. 1943; f.: ref. Na křižovatce no
vých dějin, LidN 7. 3. 1943; ■ ref. Trojzvuk: A. Kol- 
man, RP 16. 12. 1945; J. Popelová, Práce 17. 1. 1946
■ ref. Věčný epos Balkánu: G. Pallas, Svob. novi
ny 14.6.1947; F. Hampl, Kult, politika 1947/48, č. 16; 
VL, PL 25. 7. 1947: jp. (J. Pilař), Zeměd. noviny 11. 
12.1947 ■.

dh

Mořic Fialka

* 30.10.1809 Písek
† 13. 6.1869 Krakov (Polsko)

Překladatel beletrie, autor cestopisných črt, zahra
niční dopisovatel českých periodik. Jeden z prvních 
uváděl do české literatury prózu Ch. Dickense.

Otec František F., lékař; M. F. byl pokřtěn 
Mauritius Marcellus Henricus. Studoval na 
staroměstském gymnáziu v Praze, 1824 vstou
pil dobrovolně jako kadet do pražského 28. 
pěšího pluku. Bylo mu přitom dovoleno do
končit gymnázium, snad studoval i filozofii. 
Postupně si osvojil dobrou znalost angličtiny, 
franštiny, italštiny, slovanských jazyků, studo
val i arabštinu. V rozmezí 1830—59 praporčík 
až podplukovník. 1838—43 byl učitelem češti
ny na vojenské akademii ve Wiener Neustadt 
(přátelství s T. Burianem, korespondence 
s ním), potom byl opět u svého pluku v Praze 
a Terezíně. Od června 1848 byl v Praze ve voj
sku, které obléhalo Prahu, v bojích u Běchovic 
prý zachránil život mnoha dobrovolníků vra
cejících se z Prahy. V říjnu 1848 se účastnil ta
žení na Vídeň, od prosince 1848 do srpna 1849 
bojů v Uhrách. Po válce byl s plukem přelo
žen do Vorarlberská, od 1850 byl posádkou 
v Rastattu, střídavě pobýval i ve Vídni a v Pra
ze. Na jaře 1859 byl povýšen do šlechtického 
stavu a jmenován místním velitelem posádky 
v Tridentu, v listopadu 1860 přeložen k místní
mu velitelství do Mantovy, na podzim 1862 do 
Krakova (1863 přísedící válečného soudu nad 
polskými povstalci). 1864 byl jako plukovník 
penzionován. Po celou dobu vojenské kariéry 
se hlásil k české národnosti. Měl rakovinu ža
ludku, pohřben byl v Krakově.

Hlavní literární význam F. je v jeho překla
dech z Ch. Dickense, které knižně vydával od 
poloviny 40. let. Dobová kritika oceňovala na 
nich věrnost originálu. Časopisecky uveřejnil 
překlady básní ze sbírky V. S. Karadžiče a z li
dové srbské prozaické slovesnosti, do němčiny 
překládal slovanské lidové písně. Jeho publi
cistické příspěvky (cestopisné črty, úvahy, po
jednání, zprávy, literární a kulturní referáty, 
drobné příspěvky národopisné, statistické 
a zeměpisné) se týkají hlavně jihoslovanských 
národů; do Národních novin 1848—49 psal 
zprávy z bojišť; ve vojenských časopisech na 
poč. 70. let stati o vojenství. Propagoval myš-
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lenku dorozumění a kulturních styků mezi Slo
vany. Psal též cestopisy z Čech a ze Slovenska 
(styk se slovenskými spisovateli), všímal si, jak 
cizina zná a hodnotí českou literaturu, otiskl 
několik svých zápisů lidových písní. V soukro
mých dopisech z předrevolučních a revoluč
ních let zaznamenával příznačné dobové pro
jevy. Chystal spis o válečných zásluhách Slo
vanů rakouského mocnářství.

ŠIFRA: M. F. ■ PŘÍSPĚVKY in. ČČM (1846); Kvě
ty (od 1839); Nár. noviny (od 1848); Ost und West 
(od 1837); Pokrok (od 1868); Světozor (od 1867); 
Vesna (od 1851); Vídeňský deník (od 1851); Vlast; 
Žižka. ■ KNIŽNĚ. Překlady: Ch. Dickens: Oliver 
Twist (1843 a 1844) 4- Štědrý večer (1846) 4- Zvony 
(1847). ■ KORESPONDENCE: T. Burian: Na pa
mátku M. F. (úryvky z dop. 1844—48), Květy 1869; 
F. Čenský: Z dob našeho probuzení (též vzáj. ko- 
resp. T. Burian — M. F., 1875). ■

LITERATURA: an. (J. M. Hurban ?): Slovo o ces
topisu pana F. po Slovensku, Květy 1840, s. 61; ■ ref. 
F. překlady z Ch. Dickense: F. Doucha, Čes. včela 
1843; K. B. Štorch, Květy 1846, s. 120 a 532; K. Ha
vlíček, Pražské noviny 1846, č. 14 a 86 ■;■ nekrolo
gy (an.): Květy 1869, s. 199; NL 17. a 21. 6. 1869 a; J. 
J. Kořán: M. F., Světozor 1869; F. Frýdecký: Major 
M. F....,Zvon 1917/18.

mo

Růžena Fikejzlová viz in Jiří Baum

Eduard Fiker

*21.11. ↑902 Praha
† 3.3.1961 Praha

Autor detektivních a dobrodružných románů, diva
delních a rozhlasových her, filmový scenárista.

Pocházel z rodiny učitele, který po ztrátě slu
chu pracoval jako úředník. V Praze studoval 
E. F. reálku (mat 1920) a na technice 8 seme

strů strojní a elektrotechnické inženýrství. Při
tom se zabýval studiem jazyků a hudby. Stal 
se kapelníkem studentského orchestru, později 
působil jako houslista v divadle. Od 1938 byl 
šéfredaktorem Rozruchu až do zastavení ča
sopisu za protektorátu (1942). Potom pracoval 
jako scenárista ve filmu a spisovatel z povolá
ní.

F. psal dobrodružnou a humoristickou pró
zu, jeho doménou však byla detektivka, jejíž 
postupy dovedl také uplatnit jak v jiných žán
rech (divadelní a rozhlasová hra, filmové scé
náře Krok do tmy, Třináctý revír, Na konci 
města aj.), tak na poli jiných románových dru
hů (fantastického: Čichač, humoristického: 
Slaná růže, Paklíč). Psal detektivky ovlivněné 
anglickou detektivní literaturou, které někdy 
lokalizoval do anglického prostředí (Paní z še
divého domu, Noc na Amwaysu), Na českou 
detektivní beletrii navazoval příběhy zaměře
nými na obraz pražské periférie (Zinková ces
ta). Několik románů z období budování socia
lismu (Zlatá čtyřka, Série C-L) bylo pokusem 
obhájit existenční právo detektivního žánru 
i nadále tím, že napínavý příběh reflektoval 
současnou společenskou realitu.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo (leden 1924 Hlad po 
epice); Film a doba (1954); Lid. demokracie; Mladý 
hlasatel; Mladá fronta; Politika; Právo lidu; Roz
ruch; Světozor (1934 román Třetí bůžek. The House 
on the Eigth Mile). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Ochránce 
nebohých (R 1933); Bílý kříž (R. 1934); Černé údolí 
(R 1934); Černý vichr (R 1934); Morová sedmička (R 
1934); Noc na Arnwaysu (R 1934); Šest nesmrtel
ných (R 1934); Bratři ztracených úst (R 1935); Dech 
šibenice (R 1935); Světlo z pekla (R 1935); Voskový 
les (R 1935); Zlatý úsměv (R 1935); Nejdřív já! (R
1936);  Neklopit! (R 1936); Stráž na Psí skále (R
1936) ; Bič severozápadu (R 1937); Černý blesk (R 
pro ml., 1937); Mrtvý zvon (R 1937); Papírová hora 
(R 1937); Prodavač pokání (R 1937); Slaná růže (R
1937) ; Žena se zobákem (R 1937); Stopy na srdci (R
1938) ; Tříoký jezdec (R 1938); Tři v písku (R 1938); 
Válka šerifů (R 1938); Země podivných mraků (R
1938) ; Děs všech tet (R 1939); Dvanáct nemocných 
(R 1939); Její hra (R 1939); 16 palců zločinu (R
1939) ; Tajná cesta (P pro ml., 1940); Kožený prapor 
(R 1940); Lovci pramenů (R 1941); Paklíč (R 1941); 
Paní z šedivého domu (R 1941); Patnáct zlatých vla
sů (R 1941); Zločin mezi linkami (R 1941); Bratr 
Křepelák (R 1942); Zinková cesta (R 1942); Jeníko
vo dobrodružství (R pro ml., 1943); Tři minuty (R 
1943); Čichač (R 1944); Muž přes palubu (R 1944); 
Muž s kuželkou (R 1944); Blázni v láhvi (R 1945); 
Fantom operety (R 1945); Grandcirkus Fernando (R
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1946); Ilavský zločin (R 1946); Monsieur La Mort (R 
1946); Nikdo není vinen (R 1947); Akce B (R 1952); 
Padělek (D 1955, i prem.); Zlatá čtyřka (R 1955); 
U Tří kufrů (R 1957); Série C-L (R 1958); Kilometr 
devatenáct (R 1960); Rozkaz 42 (R 1960); Tři detek
tivní příběhy (1963: Zinková cesta, Nikdo není vinen, 
Kilometr devatenáct); Pán stínů (R 1969). ■ SCÉ
NICKY. Hra: Svědomí (1960). ■ REDIGOVAL 
knižnici: Knihy nové generace (1937—45). ■

LITERATURA: F. Jakubův: ref. Fantom operety, 
Zinková cesta, Lid. demokracie 15. 5. 1946; vop (J. 
Vopařil): ref. Ilavský zločin, NO 22. 3. 1947; ■ ref. 
Zlatá čtyřka: Z. Mráz: Pokus o dobrodružný román, 
HD 1955; Z. Fábera, LitN 1955, č. 17; P. H., Kultúrny 
život 1958, č. 32 ■;■ ref. Padělek: J. Rodr, Pochodeň 
1955, č. 91; M. Obst, Divadlo 1956 ■; Z. Mráz: ref. 
U Tří kufrů, Květen 1957; ft (Z. Frýbort): Kus histo
rie české detektivky, Mladá fronta 18. 3. 1959; ■ ref' 
Série C-L: O. Sus, HD 1959; (hp), Kultúrny život 
1959, č. 10 ■; M. Hájková: Za E. F., Plamen 1961; M. 
Vachule in E. F.: Tři detektivní příběhy (1963); gs (O. 
Sus): K nedožitým šedesátinám..., Kult, tvorba 
1963, č. 22; O. Neveršilová: E. F., Kulturně politický 
kalendář 1967 (1966); J. Kuchyňka: Čeští Wallaceo- 
vé a plzeňští zvlášť, Pravda 5. 7. 1969; V. Nezkusil: 
ref. Nejdřív já, Zlatý máj 1970.

dh

Josef Filgas

* 16.10.1908 Chropyně u Kroměříže

Prozaik píšící též pro děti, autor rozhlasových prací, 
novinář, básník; většina jeho prací je situována na 
Ostravsko.

Syn dělníka Vítkovických železáren (rodiče se 
krátce po jeho narození odstěhovali do Ostra
vy), po absolvování měšťanské školy se vyučil 
pekařem (1925) a poté pracoval v nej různěj
ších oborech: v koksovně, válcovně, jako po
mocný dělník na stavbě a v elektrárně, jako 
kamelot (část svých životních osudů zachytil 
v autobiografické próze Cesta do neznáma). 
Po ukončení vojenské služby (1930) se vydal 
pěšky na cestu do Francie, po návratu začal 
publikovat reportáže a fejetony v Dělnickém 
deníku. Až do 1935 byl bez zaměstnání, potom 
se živil novinářskou prací a příspěvky pro os

travský rozhlas. 1937 začal vydávat měsíčník 
Havířská neděle (od 1939 pod názvem Ostrav
ská neděle, od 1941 Rodná země slovem 
i obrazem, téhož roku zastaven). Na podzim 
1944 byl nasazen jako pomocný dělník, po 
osvobození pracoval jako úředník Zemského 
národního výboru v Ostravě, od 1946 byl spi
sovatelem z povolání a externím redaktorem 
deníku Nová svoboda, 1950—51 redaktorem 
závodního časopisu Jiskra, 1951—55 redakto
rem Nové svobody, 1955—71 redaktorem tý
deníku stavbařů Nová Ostrava (závodního ča
sopisu n. p. Bytostav).

Většina F. prací vznikala jako bezprostřední 
výraz životních zkušeností a pozorování os
travského proletáře a dělnického žurnalisty. 
Tím byl dán jejich převážně dokumentární 
charakter. V reportážích podával F. svědectví 
o době krize a nezaměstnanosti {Zapomenutá 
Ostrava, pův. cyklus reportážních fejetonů 
psaných ve 30. letech pro rozhlas) a později 
o budování socialistického Ostravska; auten
tickou výpovědí, jež staví na faktech, aniž usi
luje o jejich výraznější umělecké ztvárnění, 
jsou i jeho romány a příležitostné verše. Pro 
mládež psal pohádkové příběhy a prózy ná
mětově těžící z autopsie {Cesta do neznámo) 
a z rázovitého hornického prostředí (vyprávě
ní o důlním koníkovi Koníček Ivánek). Je též 
autorem rozhlasových her {Morová rána, 
1946, Bylo nás pět, 1948, Vítr ze zámoří, 1948).

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jan Baran, Jan Kresta, 
Ondra Foltýn, Vagus; -as. ■ PŘÍSPĚVKY in:Červe
ný květ (od 1959); Čes. slovo (od 1933; t. r. reportáže 
Vagus bloudí Evropou, 1936 Vagus hledá práci); 
Dělnický deník; Duch času (1936 román Kolonie, 
první verze románu Stín šachty); Havíř (od 1933); 
Havířská neděle (od 1937); Jiskra (od 1950); Lid. no
viny (od 1934); Lit. noviny (od 1935); Mateřídouška; 
Nová Ostrava (od 1955; 1967—69 nová verze rep. 
Vagus bloudí Evropou); Nová svoboda (od 1947); 
Nový život (od 1952); alm. Oheň (1964); Ostravská 
neděle (od 1939); Práce; Rodná země slovem i obra
zem (1941). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Narodil se... (B 
1934); Marieta (R 1936); Maminko, na shledanou 
(BB, P 1937); Mezi brášky (P pro ml., 1939, přeprac. 
vyd. 1976); Stín šachty (R 1940); Koníček Ivánek (P 
pro ml., 1942); Padala rosa (BB 1942); Bráška Lajdá- 
ček (P pro ml., 1943); Brášci v Modré zemi (P pro 
ml., 1944); Chléb ze železa (R 1944); Přišel a zvítězil 
Lenin (B 1945); Nikdy víc válku (BB, PP 1947); Cesta 
do neznáma (R pro ml., 1948); Ploština v plamenech 
(kronika Partyzánské brigády Jana Žižky, 1948, s V. 
Vaňákem); Zapomenutá Ostrava (RpRp, FF 1948);
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Slezské písně nedozněly, Petře Bezruči (BB 1948, 
pseud. Ondra Foltýn); Rodí se nová vesnice (Rp 
1950); Za mrazivých dnů (RpRp, PP 1953). ■ REDI
GOVAL časopis: Havířská neděle (1937—39), pokr. 
Ostravská neděle (1939—40), pokr. Rodná země slo
vem i obrazem (1941). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
sb. Slezský pozdrav (1945). ■

BIBLIOGRAFIE: M. Rusinský in J. F. (1968). ■ 
LITERATURA: M. Rusinský: J. F. (1968). ■ V. T. 
(Tichý): ref. Koníček Ivánek, Nár. práce 18. 10. 1942; 
kp. (K. Polák): ref. Bráška Lajdáček, Nár. práce 
17.3. 1943; R. Kap. (Kapounové): ref. Koníček Ivá
nek, Rovnost 17. 12. 1946; F. K. Zeman in J. F.: Za
pomenutá Ostrava (1948); A. Mazur: ref. Zapomenu
tá Ostrava 4- ref. Slezské písně nedozněly, Petře 
Bezruči, SISb 1949, příl. Slezská tvorba; ■ ref. Za 
mrazivých dnů: J. Hájek, LitN 1954, č. 32; A. Závod- 
ský, SISb 1954; E. Benšová, Nová svoboda 5. 11. 
1955 ■; M. Rusinský: Zpodobitel zapomenuté Os
travy (k padesátinám J. F.), Červený květ 1958; ■ ref. 
Koníček Ivánek: O. Rafaj, Nová svoboda 12. 10. 
1958; Z. Kožmín, Poezie práce a umravňující senten
ce, Zlatý máj 1959 ■; O. Rafaj in J. F.: Zapomenutá 
Ostrava (1962); ■ ref. Zapomenutá Ostrava: J. Svo
boda, Červený květ 1962; zv (Z. Vavřík), LitN 1962, 
č. 25 ■; S. Urbanová: ref. Mezi brášky, Nová svobo
da 18. 11. 1976; D. Tomášové: Sedmdesátník J. F., 
Ostravský kult, měsíčník 1978, č. 10.

et, šv

Dominik Filip

* 18.8. 1879 Jičín
† 28.11.1946Prate

Prozaik píšící převážně pro mládež, též kritik litera
tury pro mládež, sběratel pohádek a autor různých 
odborných, hlavně přírodovědných statí.

Jeho otec byl kartáčníkem. Dětství prožil F. 
v Jamném v Orlických horách; v tamních po
hádkách a pověstech tkví základ jeho pozděj
šího vypravěčství. Po maturitě na reálce v Jičí
ně (1898) vstoupil v Praze na techniku, zakrát
ko však přestoupil na filoz. fakultu a studoval 
zeměpis a přírodopis (abs. 1902). Od sexty psal 
verše a přispíval do školního časopisu. Po ab
solutoriu působil jako středoškolský profesor 
v Kolíně, 1903—05 v Kostelci n. Orl., 1905 —07 

v Pardubicích, do převratu v Hradci Král. Za 
první světové války byl brzy propuštěn z vo
jenského svazku, ve válečných letech se zvýše
nou měrou věnoval sbírání lidových pohádek 
a pověr. Po převratu se stal správcem gymná
zia v Liptovském Mikuláši, od 1920 učil v Pra
ze, 1929—31 byl přidělen ministerstvu školství 
a národní osvěty. 1924—29 byl spolupracovní
kem Družstevní práce a redigoval zde sbírku 
knih pro mládež Do života, dále pracoval 
v odboru literatury pro mládež Masarykova li- 
dovýchovného ústavu, kam byl delegován 
Dělnickou akademií, stal se jeho předsedou 
a po smrti V. F. Suka (1934) také redaktorem 
Úhoru, který vedl až do jeho zániku (1944). Za 
okupace byl ve vedení Dělnické akademie. Bo
hatou přednáškovou činnost věnoval zejména 
popularizaci přírodních věd a národopisu 
Orlických hor. Tragická smrt jeho dvou dětí 
přivedla F. načas k zájmu o mystiku, spiritis
mus, kabalu atd.: z hloubání o posmrtném ži
votě vznikla kniha Zlatá studánka.

F. měl původně aspirace v literatuře pro do
spělé, a to jak vědecké, tak umělecké; tato sna
ha se pak uprostřed jeho převažující tvorby 
adresované mládeži nejen prosadila románem 
Probuzení a konec Lojzy Trhana, nýbrž zatíži
la také některé jeho práce pro mládež (Jak se 
čerti ženili a jiné legendy i báje, Poslední oběť 
Bélova, Kouzelný prsten krále Šalamouna) 
složitým kulturněhistorickým záměrem. Ke 
vzniku F. beletrie pro mládež podstatně při
spěl jeho přírodovědně orientovaný zájem 
o pohádku, konfrontovaný s pohádkoslovnými 
výklady Polívkovými a Tilleho. Vyrovnávání 
s těmito výklady, kritické zvažování orientál
ních náboženských systémů (babylónského, ži
dovského) i mytologie českého pohanství 
a macharovská polemika s křesťanstvím daly 
F. pohádkám vědecky racionalistický základ, 
který — jen nedostatečně zakrýván fabulí — 
snižoval jejich čtivost. Poučný základ převážil 
i v prózách Opušténá zemé (o stěhování kme
ne Charvátů do Čech) a Filmařova dobrodruž
ství v pravěku (o geologickém vývoji naší pla
nety). Od těchto prací se odlišují F. knihy zalo
žené na podání humorném (Jak se čerti ženili 
a jiné legendy i báje) nebo básnickém (Zlatá 
studánka). Jediný autorův román pro dospělé 
(Probuzení a konec Lojzy Trhana), založený 
na motivu ztráty paměti, se vyznačuje otevře
nou erotičností a kritikou popřevratových po
měrů na malém městě. Na pomnichovskou si-
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tuaci reagoval F. dvěma beletristickými návra
ty do kraje svého dětství (odtrženého od re
publiky), a to se silným akcentováním principů 
lidskosti a s jinotajnou politickou tendencí; 
historická próza V srdci české divočiny je po
ložena do doby posledních Přemyslovců, Po
hádky ze Zapomenuté země těží z krajových 
vyprávění. — Jako kritik literatury pro mládež 
uplatňoval F. měřítka strohého realismu.

ŠIFRA: F. ■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta; Čes. osvěta; 
Čes. svět; Dělnická osvěta (od 1925); Kritika; Nár. 
osvobození; Národop. věstník českoslovanský 
(1923—24 Pověsti ze severovýchodních Čech, 
1940—47 Pověsti ze Žamberecka); Právo lidu (od 
1929); Samostatnost; Úhor (1928—44; 1931 Václav 
Tille a tzv. národní pohádky, 1936 Židovská literatu
ra bájivá, 1939 Křivolaké cesty); Výroční zpráva 
vyšší reálné školy v Hradci Králové (1914 Kterak 
přispívá příroda k udržení pohádek a pověr); Výroč
ní zpráva vyšší reálné školy v Kostelci n. Orlicí 
(1904 Sternum u obojživelníků a vyšších obratlov
ců); Výroční zpráva české vyšší školy reálné v Par
dubicích (1906 Původ a domov našich obilin^; Zlatá 
Praha (od 1921); Zvon (od 1922). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie: Mezi skřítky a jiné pohádky (1915); Zlatá stu
dánka (pohádky, 1919); Trpasličí robinzonáda (po
hádka, 1920, přeprac. vyd. 1940 s tit. Trpaslíčci ro- 
binzoni); České dušičky (D pro ml,, 1921); Zelené oči 
(D 1922); Jak se čerti ženili a jiné legendy i báje 
(1923); Poslední oběť Bélova (P pro ml., 1925); Pro
buzení a konec Lojzy Trhana (R, 2 díly, 1930: k 2. d. 
připojeny 4 povídky); Druhým životem (R pro ml., 
1931); Kouzelný prsten krále Šalamouna (PP pro 
ml., 1937); V srdci české divočiny (P pro ml., 1939); 
Pohádky ze Zapomenuté země (1941); — posmrtně: 
Opuštěná země (P pro ml., 1947); Filmařova dobro
družství v pravěku (P pro ml., 1948). — Ostatní prá
ce: Krkonoše (zeměpisná studie, 1902); Přírodověd
ný základ pohádkových zjevů (1908); Hvězdy a no
vější názory o vzniku světů (1911); Rok v přírodě (3 
sv., 1933—35, s R. Šmikou); Němčina pro každého 
(2. sv., 1939, s R. Messerem a R. Kadlecovou); Krát
ká kronika města Jablonného n. O. (1940) aj. I RE
DIGOVAL časopis: Úhor (1934—44); knižnice: Do
mácí učení (1934—35, učebnice); Do života 
(1925—29, knihy pro mládež); sborníky: Králové
hradecká ročenka (1914), Písemný kurs přípravný ke 
zkoušce do 1. tř. středních škol (1937), Kurs pro di
vadelní ochotníky (1942, s jinými), Zdravotnictví pro 
každého (1942, s M. Klímovou-Fugnerovou). ■

LITERATURA: V. F. S. (Suk): ref. Jak se čerti že
nili, Střední škola 1926 4- ref. Poslední oběť Bélova, 
Střední škola 1926; O. Dubský in D. F.: Probuzení 
a konec Lojzy Trhana (1930); ■ ref. Probuzení a ko
nec Lojzy Trhana: J. Petrus, Čes. osvěta 1929/30; V. 
Ryba, PL 27. 4. 1930; J. Staněk, LidN 19. 7. 1930 ■ 
ref. Druhým životem: V. F. S. (Suk), Čes. osvěta 

1931/32; O. Pospíšil, Úhor 1932; M. M. (Majerová), 
Čin 1932/33 ■;■ ref. Kouzelný prsten krále Šala
mouna: M. Majerová , LidN 8. 12. 1936; A. F. J., 
Úhor 1936; K. J. (Juda), Střední škola 1936/37 ■; -ř: 
ref. V srdci české divočiny,, Úhor 1939; R. Kadlec: 
ref. Trpaslíčci robinzoni, Úhor 1940; F. Bulánek- 
Dlouhán: ref. Pohádky ze Zapomenuté země, Úhor 
1941; R. Hrdlička: D. F. a úsilí o novou pohádku, 
Úhor 1942; K. Polák: D. F., Štěpnice 1946/47; J. Vo- 
ráček: K úmrtí prof. D. F., Panoráma 1947; N. Č. 
(Černý): ref. Opuštěná země, Komenský 1947/48; N. 
Č. (Černý), F. H. (Holešovský): ref. Filmařova dobro
družství v pravěku, Komenský 1948/49.

ah

Otakar Filip

* 1. 7. 1874 Praha
† 10. 4. 1931 Praha

Žurnalista, fejetonista, reportér, autor románů vydá
vaných v novinách.

Po studiích na gymnáziu v Praze a na lékařské 
fakultě pražské univerzity vstoupil 1893 do re
dakce Hlasu národa, kde působil jako reportér 
a ilustrátor. 1897 se stal členem redakce Ná
rodní politiky a 1898 Pražských novin, kde se
trval j po jejich reorganizaci a přeměně v de
ník Československá republika. Psal fejetony, 
povídky, reportáže a posléze pracoval v rubri
ce výtvarného umění.

O. F. působil celý život jako novinář a s no
vinami je spjata i jeho činnost prozaická. Na
psal devět románů vycházejících na pokračo
vání v Pražských novinách a vydaných jako 
románová příloha i knižně. Náměty a zápletky 
těchto próz, příznačné pro kolportážní a bul
vární literaturu, se blíží kriminalistické próze 
a jsou obestřeny často tajemstvím (romantické 
intriky kolem dědictví, bohatství, odložené dě
ti, záměna osob apod.). Čerpají z našeho i cizí
ho prostředí, ze současnosti i historie (román 
o Casanovovi Duchcovský literát}. Zdání au
tenticity jim dodávají pasáže popisující sku
tečné historické události a podávající reálné 
místní údaje, zejména pražských lokalit. Kro-
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mě románů napsal F. dvě oslavné monografie 
o Františku Josefovi I.

PSEUDONYM, ŠIFRY: F. Smích; -ili-, O. F., Omi
kron, -x-. B PŘÍSPĚVKY in: Českosl. republika; 
Hlas národa; Nár. listy; Nár. politika; Newyorské 
listy; Nové ilustrované listy (Brno, 1895—1908, jako 
pražský zpravodaj a ilustrátor); Pražské noviny; 
Venkov. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Markýza s trojím srd
cem (R 1900); Červené kamélie (R 1902); Otroci so
bectví (R 1903); Mor (R 1904); Náhodou (R 1905); 
Opál přináší smrt (R 1906); U sedmi čertů (R 1907); 
Tajemství opuštěného bytu (R 1908, pseud. F. 
Smích); Duchcovský literát (R 1912). — Ostatní prá
ce : Osmdesátiletý mocnář (1910); Nej vyšší ochránce 
českých dětí (monografie o Františku Josefovi I. pro 
ml., 1913). ■

LITERATURA: an.: Jubileum, Čs. republika 2. 7. 
1924; ■ nekrology: A. Z., Čs. republika 12.4.1931; A. 
Veselý: In memoriam O. F., Čs. republika 12. 4. 1931; 
J. Vejvara, NL 12. 4. 1931; Draf (A. Fuchs), Prager 
Abendblatt 13.4.1931; hjb, Lit. rozhledy 1930/31 ■.

zt

Václav Filípek

* 29. 8. 1811 Veselí nad Lužnicí
† 27. 5. 1863 Praha

Příslušník první předbřeznové romantické generace, 
Tylův spolupracovník, redaktor časopisů a kalendá
řů. Autor humoristických povídek a drobné časopi
secké prózy; psal a hlavně překládal zábavné, vý
chovné a historické povídky a divadelní hry.

Syn Veselského měšťana. Gymnázium vystu
doval v Jindřichově Hradci 1827—32. Vliv na 
jeho národní uvědomění a literární vzdělání 
měli profesoři K. Hrubý a J. Dubský, jeho nej- 
bližšími přáteli byli A. Matušovský (později 
děkan v Dolanech u Klatov) a K. Tupý (B. Ja
blonský). Básnické prvotiny (převážně vlaste
necká lyrika, mimoto humoristické a milostné 
skladby, překlady) shrnul do čtyř rukopisných 
svazků Sbírka všelikého cvičení v básnickém 
slohu. 1833—35 vystudoval v Praze filozofii;, 
ve studiích asi dále nepokračoval. Z 2. 4. 1835 
je F. vysvědčení o způsobilosti vychovatelské, 
vystavené direktorátem filoz. fakulty; F. pas 

z 1849 udává zaměstnání: soukromý učitel 
a korektor. (Byl korektorem v tiskárně K. Je
řábkové asi od 1848 do konce života.) Po pří
chodu do Prahy se seznámil s Tylem (bydlil 
též u něho) a stal se pomocníkem většiny jeho 
redakčních, vydavatelských, divadelních a spo
lečenských podniknutí. Podílel se na redakci 
Jindy a nyní a Květů zvi. tím, že z cizích perio
dik pořizoval překlady a příspěvky pro rubri
ky drobných zpráv. 1848 vedl redakci Pražské
ho posla, když byl Tyl na zasedání sněmu. 
S Tylem pečoval o ochotnické hry v Kajetán
ském divadle (od 1834), tam a v českých hrách 
Stavovského divadla působil jako herec 
(pseud. Veselský), pořídil pro ně na 20 překla
dů, většinou netištěných. Byl rádcem venkov
ských divadelních ochotníků, 1846—47 pomá
hal Š. Hněvkovskému při pořádání jeho ruko
pisů, zajišťoval prvním českým kočovným 
společnostem (Prokopově, Tylově) spojení 
s Prahou. S K. Půnerem založil 1837 knižnici 
pro překlady divadelních her, od 1842 se podí
lel na redakci prvního českého humoristického 
časopisu Paleček; samostatný pokus V. F. o je
ho obnovu (Turek na mostě pražském, 1851) 
nebyl úspěšný. Od poloviny 40. let redigoval 
kalendáře pro nakladatelství J. Spurného (mj. 
anonymně Svatováclavský kalendář) a K. Je
řábkové a psal pro ně většinou veškeré bele
tristické příspěvky i články historické, národo
hospodářské apod. 1848 pomáhal E. Arnoldo
vi při redakci Občanských novin; v 50. letech 
jako pomocník Mikovcův (a po jeho smrti na
krátko nástupce) v redakci Lumíra si získal 
sympatie spisovatelů nastupující generace (J. 
Nerudy, V. Hálka a zvi. G. Pflegra Moravské
ho). Spolupracoval s nakl. I. L. Kobra při vy
dávání Spisů výtečných českých básníků novo
věkých (spisy Tylovy, Langrovy a Rubešovy, 
snad i Máchovy z r. 1862). Do doslovů k nim 
a do nekrologů v Lumíru uložil cenné údaje 
biografické. Na počátku 60. let byl redaktorem 
deníků a anonymním autorem jejich politic
kých statí. — Asi v polovině 40. let se oženil 
s Annou Růžičkovou, měšťanskou dcerou ze 
Zbraslavic u Kutné Hory; manželství bylo 
bezdětné. Od 1857 trpěl ledvinovou chorobou. 
Pohřben byl na Vyšehradě.

Po celou dobu své literární činnosti překlá
dal většinou konvenční produkci povídkovou 
(též povídky pro mládež) a dramatickou. Jeho 
překlady divadelních her jsou často adaptace
mi (např. pražská lokalizace frašek). Jeho jedi-
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ná původní hra (fraška) při provedení ve Sta
vovském divadle propadla. Mezi F. překlady 
historických povídek a původními prózami to
hoto žánru je plynulý přechod. Patří v své ge
neraci mezi hlavní pěstitele humoristické lite
ratury, vyznačuje ho smysl pro burleskní hu
mor; psal humoristické povídky (Masopustní 
láska; humoreska Ženich v kurníku byla pře
tiskována v antologiích 19. stol.), besední čtení 
a básně (např. soubor dvojverší Cukrlátkd↓ 
Nejosobitěji se projevil jako autor vtipných 
causerií ze života Prahy v 30.—40. letech (spo
lečenské zábavy, národní život, časové aktuali
ty, příznačné postavy a výjevy všedního dne); 
jimi přispěl i k vytváření českého fejetonistic- 
kého slohu. Několik jeho zhudebněných vlas
teneckých básní patřilo do základního reper
toáru společenského zpěvu (zvi. Svornost, hud
ba od F. Lablera). — Z údajů o F. tvorbě, uvá
děných v literatuře, nezjištěno: knižně vyd. 
překlad J. G. Campe: Robinson mladší (P 
1838) a rukopis, překlady div. her F. Holbein: 
Dvojenec, E. Raupach: Omrzelý panského ži
vota (uvádí Jungmannova Historie) a A. Kot- 
zebue: Pobřežní právo (uvádí Douchův Kni- 
hopisný slovník).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Buchtoslav Abyvásdrak, 
Ještě Někdo (v Palečku), Lip, (V. F.) Veselský; -í- 
(nejfrekventovanější šifra; v tiscích švabachových 
a latinkových se starším pravopisem: -j-), V., V. F., V. 
F.-k. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (od 1836); alm. 
Čes. besedy (1842); Denice (čas., od 1840); Jindy 
a nyní (1833); alm. Krakonoš (1860); Květy české, 
Květy (od 1834); Lumír (od 1851); Občanské noviny 
(od 1848); Obrazy života (1863); Paleček (1842—47); 
alm. Pomněnky (1841); Pozor (od 1861); Pražský po
sel (od 1862); Pražský večerní list (od 1848); Pražský 
všeobecný domácí a hospodářský kalendář (od 
1846); alm. Vesna (1837 — 38); Vlastenský kalendář 
(1852-61); Vlastimil (1840-42). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie a práce o literatuře: Masopustní láska (P 1837); 
Lichvář (P b. d.); Pamětnosti kocourkovské (P b. d.); 
Turek na mostě pražském. Výpisy z některých dopi
sů a zápisů jeho, sv. 1 (PP 1851); Kamenný obraz (P 
1851); Jos. Kaj. Tyl, jeho snažení a působení (1859). 
— Překlady Zschokke: Námluvy (1835) + Psaní 
z Islandu. Vojenské nehody pokojného (1841) + 
Láska vystěhovanců (b. d.); E. Houwald: Smíření 
aneb Kletba a požehnání (1837, prem. 1838); Ch. 
Schmid: Ludvík, mladý vystěhovanec (1838) + Eu- 
stachia (1838) 4- Oudolí almeriánské (1838) 4- Po
kladnička aneb Bohumír věrný a nevinný (1840); O. 
Goldsmith: Kazatel wakefieldský (1842); Osiřelé 
kněžny aneb Smrtící dar svatební (1849); Paličové 
aneb Následkové karbanu a mocnost lásky (1850);

E. Sue: Prorokování osudu (2 sv., 1852); H. Jáger: Na 
vesnici aneb Američané v Němcích — či v Čechách, 
jak se líbí. Kratochvilné i poučné čtení pro rolní
ky... (1858, s F. S. Kodymem); W. O. Horn: Zajatý 
mezi Indiány (1860). — Ostatní práce: Ježíšek, naše 
útěcha a spása. Modlitební knížka... (1853, v dal
ších vyd. i s jiným tit.). — Výbory: Humoresky 
(1882); V Praze jsou Čechové (FF 1939, ed. F. Strej
ček). ■ SCÉNICKY. Hra: Pomoc ze říše kouzelné 
aneb Ženich v tisícerých ouzkostech (1839). — Pře
klady a adaptace: W. Scott, Affenberger: Lev kurdi- 
stanský aneb Růže na poušti (1835); V. H. J. Ducan- 
ge, L. Angely: Marnotratný syn aneb Tři dnové ze 
života karbaníkova (1836); F. W. Ziegler: Domácí lé
kař aneb Manželství na zapřenou (i s tit.... aneb 
Svoji jsou — ale potají; 1836); F. Raimund: Krako
noš a nevlídník (i s tit.... a tvrdohlavý^nevlídník; 
1837); Seznámení se na Barvířském (i Žofínském) 
ostrově, únos z Hvězdy a zasnoubení v Chuchli 
(1837); C. Meissel: Kouzedlnice z Paříže aneb Lás
kou trápený starý mládenec (1837); H. Kleist, F. 
Holbein: Katynka heilbronská (1838); A. Kotzebue: 
Zkoušení lásky ohněm (i s tit. Zkouška ohněm; 1839) 
+ Bayard, rytíř bez bázně a hany (1843) + Nájem
ník Kmínek z Kocourkova (... aneb Ženich v tisíce
rých nesnázích; 1855); Ch. Birch-Pfeiffer: Hezká 
pernikářka aneb Vejroční frankobrodský trh roku 
1297 (1840); J. Nestroy: Osudná masopustní noc 
(1841); F. Kaiser: Hospodářství čeledínů aneb Ška
tule a hodinky (1844); J. V. Vogel: Mandát proti sou
boji aneb Den před bitvou (1844): F. Holbein: Mar
tin, mistr bednářský a jeho tovaryši (i s tit. Mistr 
Martin bednář; 1844); Lope de Vega, F. Halm: Král 
a sedlák aneb Král hostem u sedláka a sedlák u krá
le (1845); A. Báuerle: Kouzelnice Lindana a copán- 
kář aneb Rytíř Havran z Uhelného trhu (1845); F. 
Rosenau: Duchové sedmi šedivých bratrů na besedě 
aneb Zbrojnoš, harfeník, sklepník (1845); Frey: Kou
zelné proutky aneb Ženichové co žebraví muzikanti 
(1846); J. A. Gleich: Valentin Makovička, nájemník 
z Radlic, aneb Ošizená smrt (1846); Čarodějná noc 
prvního máje aneb Železné hutě v krkonošských 
horách (1846); V. H. J. Ducange, J. F. Castelli: Siro
tek z Genevy aneb Zjevení u hrdelního soudu 
(1847); V. Hugo, Ch. Birch-Pfeiffer: Zvoník u Matky 
boží (i s tit. Zvoník notredamský; 1848); Vesnický la
zebník aneb Šunka hojí každou nemoc (1852); E. G. 
Bulwer, Ch. Birch-Pfeiffer: Noc a jitro (1853); Šev- 
cův vychovanec aneb On nebo ona? (1853, z franc.). 
■ REDIGOVAL časopisy: Paleček, milovník žertu 
a pravdy (1842—49,19 sv., pseud. Ještě Někdo, s F. J. 
Rubešem a F. Hajnišem, od 11. sv. jen s Rubešem), 
Lumír (září—prosinec 1862), Pražský posel (1862), 
Pozor. Nové občanské noviny (březen až květen 
1863); kalendáře: Pražský všeobecný kalendář (od 
1846), Vlastenský kalendář na rok... (1852—61); 
knižnice: Výbor divadelních her zahraničných (2 sv., 
1837, s K. Piinerem). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL:
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Sebrané spisy J. K. Tyla (1857—59, 14 sv.); Spisy J. 
Langra (1860—61, 2 sv., s životopisným doslovem); 
Spisy F. J. Rubeše (1860—62, 4 sv., s životopisným 
doslovem). ■

LITERATURA: A. Matuška: V. F., zasloužilý spi
sovatel a vlastenec český, 1887. I ■ nekrology: an.: 
Pozor 30. a 31. 5. 1863; an.: V. F. co spisovatel dra
matický, Rodinná kronika 1863 ■; K Sabina: Nove- 
listika a romanopisectví české doby nejnovější, Krit. 
příloha k NL 1864 → Články literárně dějepisné 1 
(1912) + Paleček a jeho doba, Světozor 1869 → 
Články literárně dějepisné 2 (1916); J. M.: Vlastenec
ké vzpomínky z doby před r. 1848, Světozor 1875; 
K. Hof: V Modrém domě. Vzpomínka z r. 1839, NL 
22. a 25. 3. 1876; J. Arbes: V. F., Čes. politika 16. 12. 
1889 → Literaria (1954); F. Frýdecký: Humorista V. 
F., Zvon 1915/16; F. Strejček: Vzpomínka na dva 
dávné ochotníky (V. F. a Rubeš), Čs. divadlo 1933 + 
in Humorem k zdraví a síle národa (1936) 4- in V. F.: 
V Praze jsou Čechové (1939); A. Novák: K dějinám 
českého fejetonu (ref. V Praze jsou Čechové), LidN 
21. 5. 1939; M. Vučka: Vyprávění o Palečkovi, Ději
ny a současnost 1963.

mo

Václav Filomates viz Václav Philomates

Jan Václav z Finberka

* 6. 6. 1869 Skuteč
† 15. 9. 1951 Skuteč

Autor povídek, novel, románů a dramat ze života 
venkovského lidu na Českomoravské vrchovině 
a z maloměstského prostředí.

VI. jm. J. V. Svoboda; literární pseudonym 
zvolil podle skutečského předměstí Finberk. 
Vychodil obecnou školu v rodišti, pak studo
val na nižším reálném gymnáziu v Chrudimi 
a na učitelském ústavu v Hradci Král., kde me
zi jeho učitele patřili J. Letošník a Ad. Černý. 

Vyučoval od 1890 na venkovských školách 
v Krásném a Chrasti na Chrudimsku, od 1893 
v Hlinsku, kde se stal později ředitelem měš
ťanské školy; ze zdravotních důvodů odešel 
1923 předčasně do penze a žil potom v Úva
lech u Prahy. Zůstal svobodný. Jako učitel vy
užíval prázdnin k cestám a k pobytu na Slo
vensku a v Jugoslávii; ze zážitků těžil v cesto
pisných črtách (Vábné Slovensko) i ve své po
vídkové a románové tvorbě. Po vypuknutí vál
ky 1914 uvízl při prázdninové cestě načas ve 
Francii.

Jako student začal psát básně, první povíd
ky tiskl časopisecký 1891 v krajinských listech 
(Chrudimské listy, Český východ) pod pseudo
nymem Anna Arnoštka Svobodová. Vzorem 
k první knížce povídek z historie rodného 
města (Zašlé déje) byly autorovi historické po
vídky Z. Wintra. Těžiště F. neobyčejně rozsá
hlé a rozmanité literární práce spočívá v po
vídkách, novelách, románech a dramatech ze 
života venkovského lidu, který poznal za své
ho učitelského působení na Chrudimsku a na 
Hlinecku. V těchto „horských obrazech“ šel ve 
šlépějích K. V. Raise, s nímž se stýkal i osobně 
za jeho učitelského působení v Hlinsku. F. se 
snažil zachytit sociální situaci, strasti i radosti, 
osudy a povahy venkovských rodin, výměnká
řů, tkalců, dětí atd. a vyjádřit v kresbě prostře
dí i v mluvě lidí krajový kolorit. Další podstat
nou část jeho literárního díla tvoří prozaické 
a dramatické obrazy z maloměstského života 
{Kalná voda, Lačné rty aj.), jak jej poznal 
v Hlinsku a zejména v rodné Skutči. Některé 
jeho práce a povídky vyšly i v překladech (rus
ký, slovenský, slovinský, charvátsky, německy), 
F. sám přeWádal z polštiny a francouzštiny. 
Psal rovněž cestopisné črty, knížky pro děti, 
otiskoval články vlastivědného obsahu, studo
val život a dílo F. J. Rubeše, jenž působil a ze
mřel ve Skutči, uveřejňoval literární posudky 
a informace (v Samostatnosti aj.).

PSEUDONYM, ŠIFRA: Anna Arnoštka Svobodo
vá; z F. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1914); Be
sedy lidu (od 1895); ČČM (od 1929); Čes. revue 
(1927); Čes. lid (1895); Čes. svět (od 1912); Čes. vý
chod (1891); Hasičský almanach (Skuteč, 1895); Hlas 
národa (příl. Nedělní listy, 1901); Hlasy z Chrudim
ská; Chrudimské listy (1891); Květy (od 1901); Lit. 
listy (1899); Lumír (od 1897); Máj (1912—13); Malý 
čtenář (od 1912); Nár. listy (od 1891); Nár. politika 
(od 1912); Náš týden (1926); Naše kniha (1929); Niva 
(od 1893); Osvěta (od 1895); Právo lidu (od 1925);
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Rodinné listy (Brno, 1891); Rozkvět (1920); Samo
statnost; Stráž českého východu (Vys. Mýto, 
1933 — 35); Švanda dudák (od 1901); Tribuna (1925); 
Trstenickou stezkou; Vesna (od 1897); Venkov (od 
1925); Vlasť (od 1893); Vzlet (od 1918); Zlatá Praha 
(od 1891); Zvon (od 1935). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Zašlé děje (PP 1894); Horská 
srdce (PP 1899); V lepším světě (R b. d., Velké Mezi
říčí 1900); Stíny života (PP 1900); Mezi tkalci (PP 
1901); Mračna v duších (PP 1901); Pro slávu a lásku 
(D 1902); Dva tábory (R 1902, podle hry Pro slávu 
a lásku); Kalná voda (R 1902, v příloze brněnských 
Nových ilustrovaných listů 1902 s tit. Klepavé hníz
do); Jsme jen lidé ... (PP 1902); Lačné rty (PP b. d., 
1903); Rudé jeřabiny (PP b. d., 1903); Rozvrat (R b. 
d., 1905); Vřelé city (PP 1906); Vábné Slovensko 
(cestopis, 1906); Měnivé nebe (PP 1907); Očistec ži
vých (PP 1909); Vzbouřená nitra (PP 1911); Baščan- 
ské povídky (b. d., 1913); Svět mladosti (PP pro ml., 
1915); Vzácný smích (PP 1918); Hrdá radost (R 
1921); Rubešovo přátelství k Havlíčkovi (1926); Fr. 
Jar. Rubeš u hrobu K. S. Šnajdra (1928); Svatá prav
da (PP 1929); Vlastenectví Fr. Jar. Rubeše (1930); 
Kudrnatý klučina (vzpomínky, Slaný 1930); Útrapy 
duší (P, Trnava 1934); Literární autobiografie (Hlin
sko 1940). — Překlady:^. Przyborowski: Grunwald 
(1912); T. Miciňski: Učitelka (1918); S. G^barski: Ta
transký Robinson (1919); M. Rodziewiczówna: Šedý 
prach (1924); P. Mérimée: Poslední povídky (1919); 
Zlaté hvězdy (výbor z franc. autorů, Pacov 1919); 
Drahé kamení (výbor z franc. autorů, Pacov 1919). ■ 
REDIGOVAL edici: Ve vlaku (20 sv., Pacov 
1918-19). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Zlaté hvěz
dy (1919); Drahé kamení (1919). (Viz i rubr. KNIŽ
NĚ - Překlady}

LITERATURA: J. V. z F.: Literární autobiografie 
(Hlinsko 1940). ■ X. Y. Z.: ref. Zašlé děje, Lit. listy 
1895; O. Theer: ref. Stíny života, Rozhledy 1901; 
Vbk (J. Voborník): ref. Mezi tkalci, NL 14. 3. 1902; ■ 
ref. Kalná voda: Ž., Zvon 1902; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1903 ■ ; H. (K. H. Hilar): ref. Jsme jen li
dé..., Moderní život 1902; ■ ref. Rudé jeřabiny: J. 
R. (Rowalski), Lumír 1903; Ž., Zvon 1903 ■;■ ref. 
Rozvrat: a, Máj 1905; -áský, Zvon 1905 ■;■ ref. 
Vřelé city: J. R. (Rowalski), Lumír 1906; Dr (J. D. 
Konrád), Máj 1907; E. R., Zlatá Praha 1907 ■;■ ref. 
Vzbouřená nitra: il , LidN 2. 7. 1911; A. Procházka, 
Moderní revue 1911; Š. Jež, Přehled 1911; R. (V. 
Červinka), Zlatá Praha 1911; F. Sekanina, Zvon 
1911; V. Martínek, Novina 1911 ■; D. Dubský in J. 
V. z F.: Hrdá radost (1921); -btk- (V. Brtník): ref. Hr
dá radost, Zvon 1922 + J. V. z F., Zvon 1929; ne (A. 
Novák): J. V. z F. šedesátníkem, LidN 6. 6. 1929; J. V. 
z F.: Mé literární začátky, Naše kniha 1929, s. 225; E. 
Škorpil in Spisovatelé vysokomýtského kraje 
(1932); J. V. z F. in Sborník Svazu českých umělců 
(1940).

os

Petr Fingal

* 13. 6. 1889 Radnice u Plzně
† 5. 8. 1940 Praha

Romanopisec, povídkář, fejetonista, dramatik, bá
sník, kritik, novinář.

Pův. jm. František Fingl. Studoval na gymná
ziu v Praze a v Čes. Budějovicích a na učitel
ském ústavu v Plzni. Jako novinář působil ve 
Dvoře Králové a v Plzni, kde redigoval Plzeň
ský kraj a u nakladatele Beníška literární mě
síčník Vzlet (1917 — 19). Od 1920 byl redakto
rem Venkova v Praze. Psal divadelní a literár
ní referáty do četných časopisů (Den, Večer, 
České divadlo, Moderní žena, Rozkvět, Hlas 
národa aj.). O literatuře přednášel také v roz
hlase.

Publicistická zběhlost a obratnost spolu 
s představou uměleckého díla jako zdroje 
poučení a zábavy se staly výchozími momenty 
F. povídkového, románového, dramatického, 
básnického, kritického a novinářského díla. 
Dlouholeté působení v novinách a časopisech 
ovlivnilo F. orientaci k široké čtenářské obci, 
zaměření kladoucí důraz na žánrovou a námě
tovou pestrost, ale nenáročné na uměleckou 
původnost a objevnost. F. patřil mezi receptiv
ní typy; obratně kombinoval a obměňoval 
tvůrčí principy a postupy českého slovesného 
umění z konce 19. století. Ve veršovaných pra
cích (lyrice i epice) se F. opíral o českou před- 
symbolistickou poezii; zvláště v pokusech 
o veršovaný biblický román a dramatické bá
sně bezprostředně vycházel z J. Vrchlického. 
V humoreskách, žánrových obrázcích, drob- 
nokresbách a anekdotických příbězích navá
zal na dědictví I. Herrmanna. Specifičnost lo
kalit a rozmanitých lidských činností se snažil 
postihnout pomocí charakteristických detailů 
a osnováním komických situací. Veseloherní 
tvorba, frašky, komedie, „historické žerty“, kte
ré rozšiřovaly repertoár ochotnických scén, 
vycházely z tradičních postupů situačních dra
mat. Součástí F. novinářské práce byla také fe- 
jetonistika, literární a divadelní kritika, jejíž 
zaměření bylo dáno informačním a výchov-
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ným zřetelem; také ona byla však poznamená
na konzervativními názory, které byly i v re
gionálním měřítku (Plzeň) pokládány za pře
kážku rozvoje moderní české kultury. Bohatý 
rejstřík žánrový byl u F. provázen i bohatým 
rejstříkem námětovým. F. povídková a romá
nová díla jsou situována do prostředí venkov
ského, městského a maloměstského, berou lát
ku z minulosti i přítomnosti. Nejvíce ceněnou 
částí F. tvorby byla historická próza čerpající 
z českých dějin 19. a začátku 20. století. V řadě 
románů z doby předbřeznové (např. Za károu 
Tylovou) a z údobí rozvoje české politiky od 
60. let (rozsáhlý dvoudílný román Pro nová he
sla) se autor sice opřel o paměti a odbornou 
historickou literaturu, ale charakteristika psy
chologická i historická je stále podřízena na
cionalistické ideologii.

PSEUDONYMY: F. P. Radnický, Jiří Konrád, Stani
slav Havel, Všudybyl, Xaver Gerlický. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Besedy lidu (1909); Černá Plzeň; Čes. demo
kracie; Čes. divadlo (od 1917); Čes. kraj; Čes. svět 
(1917); Den (1920-21); Hlas národa (1911); Humo
rist. listy; Jitřenka (1909—11); Královédvorské listy; 
Lit. listy (1923 — 24); Lit. rozhledy (1926—27); Máj 
(1907 — 12); Milotický hospodář; Moderní žena; 
Mor. orlice; Národ; Nár. listy; Nár. politika; Naše 
noviny; Neděle (1905); Neruda; Plzeňské listy; Pl
zeňský kraj; Pramen; Rozkvět; Ruch (1913—14); 
Šotek; Švanda dudák; Topičův sborník (1920—25); 
Večer (1920); Velká Praha; Venkov (1916—40); 
Vzlet (1917 — 19); Zlatá Praha (1913 — 15); Zvon 
(1910—36); Ženské listy (od 1916); Ženský obzor 
(1929). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Drobné mince (PP 1910); Abstinenti (D 1911); Ba
revné jiskry (PP 1911); Cizincův slib (B b. d., 1911); 
Kouzlo vzpomínek (BB 1911); Cizáci (D b. d., 1912); 
Lapky (D b. d., 1912); Při luně měnivé (D b. d., 1912, 
i prem); Stávka penátů (D b. d., 1912); Španělská 
vesnice (D b. d., 1912); Aprílové paprsky (PP b. d., 
1913); Hrany (D b. d., 1913); Revolty a adagia (BB b. 
d., 1913); Šípy Amorovy (D b. d., 1913); Za živou vo
dou (D pro ml., b. d., 1913); Veselým pérem (PP b. d.,
1916) ; Zázrak (D 1916); Pomněnky v zákopech a ji
ná próza veselá i vážná (1917); Synové Jakubovi (D
1917) ; Kalné strže (R b. d., 1917); V reji života (PP
1918) ; Mefistova láska a jiné povídky (1919); Podiv
ní patroni (PP 1919); Václav Stech, dramatik, proza- 
tér, organizátor (studie, 1919, rozšiř, vyd. 1929); Prá
vo vrchnosti (D b. d., 1920); Redakční tajemství (PP 
1920); Klub rozvedených (D b. d., 1921); Branského 
Frantina (D b. d., 1922); Noemi (P 1923); Ve lví kleci 
(D 1923); Byl první máj... (D 1924); Hvězdy na ho
rách (D 1924); Straky na vrbě (PP 1924); Vlast (D 
1924); Božský Kamil Korybut (R 1925); Darebnosti 
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(PP 1925); Pro nová hesla (R, 1. 1925, 2. 1926); Dědi- 
čáci (P pro ml., 1926); Květy flirtu (PP 1926); Pěšky 
jako za vozem (PP 1926); Putifarka (R 1926); Za ká
rou Tylovou (R 1926); Z Příkopů a z Podskalí (PP 
1927); Škádlivé příběhy (1928); Zmatená srdce (R 
1929, ozn. jako 1. díl); Malostranský Casanova (R 
1930); Vraždící zlato (PP 1930); Bonapartův koníček 
(D b. d., 1932); Ženidlo a jiné rozmarné příběhy 
(1933); O láskách Jana Nerudy (stať s citáty z kore
spondence, 1934). — Úpravy her:P F. Šamberk: So
kolská košile (1925) + Potrhlý švec (1931). ■ REDI
GOVAL periodika: Hlas národa (nedělní krit. rubri
ka, 1911), Švejdův divadelní sborník (od 1912), Krá
lovédvorské listy (od 1913), Český kraj (od 1915), 
Lidový deník, Vzlet (1917 — 19), Plzeňský kraj, Roz
květ (od 1923). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Repub
likánský přednašeč (1921). ■

LITERATURA: Hký (K. Horký): Spasitelé (pole
mika), Nár. obzor 14. 11. 1908; F. X. Votrab: Litera
tura (ref. Drobné mince), Jitřenka 1910; S. (F. Seka
nina): ref. Cizincův slib, Zvon 1910/11; -pa- (F. S. 
Procházka): ref. Kouzlo vzpomínek, Zvon 1911/12; 
an.: ref. Stávka penátů, Jitřenka 1912; R. (V. Červin
ka): Z literárního trhu (ref. Aprílové paprsky), Zlatá 
Praha 1912/13; K. V. H. (Havránek): ref. Aprílové 
paprsky, Zvon 1912/13; -pa- (F. S. Procházka): ref. 
Revolty a adagia, Zvon 1913/14; V. M. Augusta: Mi
mo literaturu (ref. Zázrak), Moderní revue 1916, sv. 
30, s. 241; B. Polán: Venkovská kapitola, Kmen 
1919/20 4- ref. Mefistova láska, Pramen 1920; J. Vr
ba: Veřejný život (polemika), Pramen 1920; -btk- (V. 
Brtník): ref. Redakční tajemství, Zvon 1920/21; -pa- 
(F. S. Procházka): ref. sb. Republikánský přednašeč, 
Zvon 1920/21; F. Skácelík: Z pražské činohry (ref. 
Španělská vesnice), LidN 2. 4. 1922; -drb- (J. Borec- 
ký): ref. Straky na vrbě, Zvon 1923/24; K. H. (Hikl): 
ref. Darebnosti, Naše doba 1925/26; vz. (V. Zima): 
ref. Božský Kamil Korybut, Darebnosti, Zvon 
1925/26; drb. (J. Borecký): ref. Pěšky jako za vozem, 
Zvon 1925/26 + ref. Květy flirtu, Zvon 1926/27 + 
Naše otčina (ref. Dědičáci), Zvon 1926/27 + ref. Pu
tifarka, Zvon 1926/27 4- ref. Pro nová hesla, Zvon 
1927/28 4- ref. Z Příkopů a z Podskalí, Zvon 
1927/28 + ref. Zmatená srdce, Zvon 1928/29 4- ref. 
Vraždící zlato, Zvon 1929/30 4- ref. Malostranský 
Casanova, Zvon 1929/30; A. Berndorf in P. F.: Zma
tená srdce (1929); -och- (F. S. Procházka): O láskách 
J. Nerudy, Zvon 1934/35; ■ nekrology: -btk- (V. Brt
ník): Jména P. Fingala, Zvon 1939/40; an., LidN 6. 8. 
1940 ■; V. Kotva: Vzpomínáme P. F., Pravda 3. 7. 
1974.
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Fink

Pavel Fink

* 1. 6. 1891 Zaječovu Rokycan
† 17. 4. 1965 Nymburk

Prozaik a novinář, čerpající pro své dokumentární 
i beletristické práce hlavně ze zážitků z revolučního 
Ruska a z legií.

Byl synem venkovského učitele a spisovatele 
Petra F. Studoval na gymnáziu v Příbrami 
(1903—04), odkud přešel na reál, gymnázium 
v Rokycanech (mat. 1912). Potom pobýval 
u rodičů v Hůrkách u Rokycan a u strýce fará
ře ve Vraném nad Vltavou až do jara 1913, 
kdy nastoupil do redakce olomouckých Sel
ských listů. V létě 1914 narukoval a po přícho
du na haličskou frontu přeběhl k Rusům. Zaje
tí strávil na Sibiři a na Urale, kde pro své dru
hy také vydával časopis Šlehy. 1918 vstoupil 
do československých legií; konal nejdříve 
strážní službu u roty, potom se stal telefonis
tou a posléze byl přidělen Informačně osvěto
vému odboru, a to do redakce Českosloven
ského deníku. Většinu roku 1919 působil jako 
válečný zpravodaj v Omsku, sídle Kolčakovy 
vlády, a začátkem 1920 v Čitě, sídle atamana 
Semjonova. Domů se vrátil americkou lodí 
kolem Asie v srpnu 1920; přivezl si i manželku, 
původem Lotyšku, a dvouletého syna. 
1921—22 byl redaktorem Času, potom praco
val v Památníku odboje v Praze (vykonal řadu 
přednáškových cest po republice), 1925—32 
byl vedoucím filiální redakce Národního osvo
bození v Brně, kde se 1933 stal odpovědným 
redaktorem Moravské orlice. Byl činný v Mo
ravském kole spisovatelů (1927 jako jednatel, 
1932—34 vedl kancelář Družstva Mor. kola 
spisovatelů). Několikrát navštívil Lotyšsko, 
Estonsko a Finsko. V polovině 1939 odešel do 
invalidního důchodu a odstěhoval se do Jaro- 
měřic nad Rokytnou, 1962 se přestěhoval do 
Sadské. Zemřel v nemocnici v Nymburce na 
následky infarktu.

Po první knížce různorodých črt určila další 
F. vývoj první světová válka a její důsledky. 
V řadě reportážně dokumentárních knih, 
vzniklých v rychlém sledu, vylíčil život v rus
kém zajetí, v čs. legiích a revolučním Rusku. 
Třebaže se neztotožňoval s bolševiky a jeho 
koncepce nebyla vždy důsledná, podal detailní 
obraz kontrarevolučního teroru, mravní zchá- 
tralosti a zkorumpovanosti vlády admirála 

Kolčaka (Bílý admirál, Mezi mohylami) i ata
mana Semjonova (Umírající království) a kri
tiku intervenční politiky československého di
plomatického vedení na Sibiři. Potom přistou
pil k beletristickému zpracování svých zážitků 
ze zajetí a z legií v románové kronice bez 
ústředního hrdiny Zajetí babylónské a Válčící 
národ; jeho cílem bylo vystihnout vesnické 
prostředí na Urale a přelom, který v životě 
ruských lidí i českých zajatců způsobila revo
luce, stavějící proti sobě dřívější přátele. Na 
milostné zápletce je založena novela ze života 
legionářů na Sibiři Obménec Hubitel i romá
nový cestopis Návrat vítězů. V cestopisných 
fejetonech z 20. a 30. let přibližoval F. naší ve
řejnosti zasvěceně především život a kulturu 
Lotyšska, Estonska a Finska (Za severním 
sluncem); do Rigy umístil i svůj detektivní ro
mán Mlhy na pobřeží. Do domácího prostředí 
lokalizoval příběh mladého vědce objevující
ho naftová ložiska a bojujícího proti nekalým 
metodám kapitalistických petrolejářských 
společností (Soukromý docent, Zelené zlato) i 
humoristickosatirický román o pytlákovi po
važovaném za milionáře (Milióny Graciána 
Fifejdy, Slavný rodák), v němž se vysmál poli
tickému stranictví, intrikánství a korupci. Po 
válce vydal dokumentární vylíčení událostí ko
lem Mnichova a 15. března (Hnědá bestie), 
vzpomínky na své žurnalistické a literární po
čátky, život v zajetí a činnost válečného kore
spondenta na Sibiři (Voják sedmé velmoci) a 
několik překladů pohádek z ruštiny. Řada dal
ších prací zůstala v rukopise.

ŠIFRY: Fk., P. F., -p. f.-, -pf-, pf., -pf.-. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Američan (Cleveland, 1912); Čas (1921 — 22); 
Českosl. deník (Sibiř, 1919—20); Ces. deník (Plzeň, 
1912); Kolo (1930); Lid. noviny (dopisovatel 
1913—14, fejetony od 1929); Mor. orlice (od 1933); 
Nár. osvobození (1924—33); Niva (1926); Pískle 
v trní (1929); Ruch (Brno, dopisovatel); Selské listy 
(Olomouc, 1913—14); Směr (Plzeň, 1912); Stráž 
podbrdská (Zbiroh, 1912); Žďár (Rokycany, 1911). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Paní Kardinálek a jiné loutky 
(PP b. d., 1914); A tak lidé žili, nežli umírali... (PP 
1921); Svatý ďábel (FF 1921); Umírající království 
(Rp 1921); Bílý admirál (Rp b. d., 1922); Mezi mohy
lami (Rp b. d., 1923, 2. díl kn. Bílý admirál); Zajetí 
babylónské (R b. d., 1924); Válčící národ (R 1926, 2. 
díl kn. Zajetí babylónské); Osvobozená země (Rp 
1928); Návrat vítězů (R 1929); Obrněnec Hubitel (P 
b. d., 1931); Za severním sluncem (Rp b. d., 1931); 
Soukromý docent (R 1941); Zelené zlato (R 1941, 2. 
díl kn. Soukromý docent); Milióny Graciána Fifejdy
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Fink

(R 1941); Slavný rodák (R 1941, 2. díl kn. Milióny 
Graciána Fifejdy); Zastavení... (Rp, FF, PP 1941; 
několik próz převzato z prvotiny); Hnědá bestie 
(dokumentární vyprávění, 1945); Voják sedmé vel
moci (vzpomínky, 1945); Mlhy na pobřeží (R 1946). 
— Překlady: Pohádky o zvířatech (výbor, b. d., 
1933); A. Pogorelskij: Tajemný svět (1945); V. A. 
Osejeva: Kouzelné slovo (1945). — Souborná vydá
ní: Soubor prací P, F. (nakl. ]. Jícha, 1941,5 sv., ed. P. 
Fink ml.; obs. práce z 1941 — viz Beletrie)', Sebrané 
spisy P. F. (1945, 1 sv.; obs. práci Hnědá bestie). ■ 
REDIGOVAL časopisy: Stráž podbrdská (1912), 
Šlehy (rozmn. zajatecký časopis, 1917). I

LITERATURA: J. Kudela: ref. Svatý ďábel, LidN 
3. 1. 1922; V. K-ý (V. Kaplický): ref. Bílý admirál, RP 
19.3.1922; ■ ref. Válčící národ: J. Staněk, LidN 23.6. 
1927; V. O. (Osvald), NO 4.12.1927 ■ ; J. Staněk: Po
známky o knihách a autorech (ref. Bílý admirál), 
LidN 6. 7.1929; ■ ref. Návrat vítězů: J. Staněk, LidN 
30. 11. 1929; drb. (J. Borecký), Zvon 1929/30 ■.

PP

Petr Fink

* 28. 6. 1867 Horní Hradiště u Královic
† 13. 3. 1944 Holoubkovu Rokycan

Lidový prozaik konce 19. století a první čtvrtiny 20. 
století, čerpající náměty hlavně z Podbrdská.

Narodil se v rodině rolníka. Do obecné školy 
chodil krátce v Žebnici a v Hodině, 1874—79 
v Královicích. 1879—82 studoval na reál, gym
náziu v Plzni, odkud přešel na učitelský ústav 
v Příbrami (mat. 1886). Učil v Cerhovicích 
u Berouna (1886—89), v Cheznovicích u Roky
can (1889—90) a ve Sv. Dobrotivé u Zaječova 
(1890—1905), pak byl řídícím učitelem v Hůr
kách u Rokycan (1905—19) a ve Sv. Dobrotivé 
(1919—26). Oženil se 1890 a měl čtyři děti (syn 
Pavel F. se stal rovněž spisovatelem), 1916 
ovdověl, druhé manželství uzavřel 1917. 
V místech svého působení řídil divadelní a hu
dební kroužky (hudba byla jeho velkou záli
bou, sám hrál na několik nástrojů), pořádal 
přednášky pro děti i pro dospělé. Psal výchov
né články do krajinských časopisů (o rodinné 
výchově, o vztahu rodiny a školy, o četbě dětí, 

o vystěhovalectví do Ameriky aj.). Na penzi žil 
nejdříve v Rokycanech, pak v Holoubkově 
u Rokycan, kde také zemřel; byl zpopelněn 
v Plzni a jeho urna byla uložena v rodinném 
hrobě na Olšanech v Praze.

V díle P. F., jehož značná část zůstala na 
stránkách krajinských listů, převažují jedno
duché povídky, obrázky, črty a fejetony z ven
kovského života a ze zážitků učitele, později 
se objevují také vzpomínky ze studií na učitel
ském ústavě. Autor se soustřeďoval na humor
né (Růžové tmy) i vážné příhody charakteris
tických figurek českého venkova, jako byli 
tvrdohlaví nebo hamižní sedláci, pytláci a haj
ní, výměnkáři, rychtář, vysloužilec, kolovrát
kář, krajánek, chlubivý pantáta nebo žid. Ča
sem však věnoval pozornost i postavám vý
razně se odlišujícím od normálu, ať již šlo 
o protikladné typy kněží (skutečného sluhy 
božího a naopak mstivého politikařícího vlád
ce okresu), či o různé ztroskotance a vyděděn
ce společnosti, oběti osudu i lidské bezcitnosti 
— tuláky, žebráky, bývalé trestance, tiché 
blázny apod. (Výstřední svět). Jeho první ro
mánová próza Zaviněné hroby, příběh nezod
povědného, novotářstvím zkaženého rolnické
ho synka, zběhlého studenta, šířícího kolem 
sebe zlo, vyrůstala z konvenčního typu mravo- 
kárných povídek pro venkovský lid, vyznačují
cích se konzervativním přístupem ke světu 
a mísících drastičnost se sentimentalitou. 
V dalším vývoji F. staromilství překonával 
a zaujímal kritický postoj k duchu rakouského 
školství, ke klerikalismu atd. Umělecky dospěl 
k pokusu o modernější, psychologicky orien
tovaný román rozvratu nesourodého manžel
ství, v němž je problematika střídavě nazírána 
očima obou trpících stran (Přes vlastní krev).

ŠIFRA: P. F-k. ■ PŘÍSPĚVKY in: Nár. listy (od 
1902); Stráž podbrdská (Zbiroh, od 1904); Žďár (Ro
kycany, od 1904). I KNIŽNĚ. Beletrie: Růžové trny 
(PP b. d., 1898); Zaviněné hroby (R 1900); V lesním 
vzduchu (P pro ml., 1900); Na strunách humoru (PP 
1922); Z denní lopoty (PP 1922); Přes vlastní krev (R 
1922); Výstřední svět (PP 1924).

PP
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Fischer
Josef Fischer

* 2. 4. 1891 Kolín
† 19. 2. 1945 věznice Neu Brandenburg

Autor populárně filozofických a sociologických 
úvah a studií z dějin myšlení; překladatel německé 
literatury.

Pocházel z českožidovské rodiny; starším bra
trem byl literární vědec, básník a překladatel 
Otokar F., manželkou (od 1927) dramatička 
Milena Balcarová-F. Od 1901 navštěvoval J. F. 
reálku na Novém Městě v Praze, po maturitě 
(1908) studoval na filoz. fakultě filozofii, děje
pis a zeměpis (doktorát 1913 prací Filozofie 
dějin Františka Palackéhö↓ Od 1915 učil jako 
středoškolský profesor krátce na gymnáziu 
v Rychnově n. Kněžnou, pak na reálkách 
v Lounech (1915—19) a v Praze-Karlíně 
(1919 —31), od 1931 na reál, gymnáziu v Praze- 
Libni. 1928 se habilitoval pro obor dějiny filo
zofie na filoz. fakultě UK. Vedle pedagogické 
a odborné činnosti se věnoval vzdělávací práci 
v širším slova smyslu: patřil např. k spolupra
covníkům sociálně demokratické Dělnické 
akademie, po léta pomáhal při vydávání Stu
dentského časopisu, rozvíjel rozsáhlou před
náškovou činnost, byl spoluautorem osnov fi
lozofické propedeutiky pro střední školy aj. F. 
sociálně politické úvahy, jež psal do nejrůzněj
ších časopisů (typické pro tuto činnost jsou 
zejm. Studentský časopis, Nová svoboda, Děl
nická osvěta a Nár. osvobození), byly oriento
vány v duchu masarykovského pojetí demo
kracie a po Hitlerově nástupu k moci protifa
šisticky. Za nacistické okupace se zapojil do 
ilegálního hnutí (z jeho pera pochází koncept 
programu domácího odboje „Za svobodu“), 
v září 1941 byl zatčen pro účast ve skupině Pe
tičního výboru Věrni zůstaneme, prošel mnoha 
věznicemi, byl odsouzen v Berlíně k smrti 
a krátce před osvobozením popraven v Neu 
Brandenburg.

Původní literární dílo J. F. patří svým celko
vým zaměřením do oblasti filozofie a publici
stiky; tradici pozdního pozitivismu, jemuž byl 
poplaten, spojoval však se snahou vytvořit tzv. 
praktickou filozofii, sloužící životu tím, že ori
entuje člověka v každodenních morálních 
i politických situacích a vychovává ho k vyšší
mu mravnímu a občanskému vědomí. Jeho 
v podstatě pedagogické pojetí filozofie nava
zovalo na ideál pozitivní práce a na kult T. G. 

Masaryka, jehož dílu i myšlenkám věnoval řa
du prací. V tomto duchu napsal i velké množ
ství populárních sociologických úvah, pokou
šejících se někdy o formu filozofujícího eseje. 
Jeho hlavní dílo — rozsáhlá monografie Myš
lenka a dílo Františka Palackého — usiluje na 
podkladě zevrubného pramenného studia po
dat příspěvek k výkladu smyslu českých dějin 
v masarykovském duchu. — Vedlejší oblastí F. 
činnosti byla jeho práce překladatelská a edič
ní. Redigoval několik ve své době rozšířených 
edic („knihy živé vědy“ Perspektivy, edice me
moárově a dokumentárně zaměřené literatury 
Stopami dějin a Knihy osudů a práce, cesto
pisná edice V Evropě a za oceánem), v nichž 
vyšla řada pozoruhodných a aktuálních pře
kladů (např. Ortegy y Gasseta Vzpoura davů, 
Machiavelliho Vladař, knihy P. de Kruifa aj.). 
Pod vlivem bratra Otokara začal F. překládat 
z německé literatury: překladatelsky se podílel 
i na jeho vydání Goethových spisů v nakl. Bo
rový a na zájmu o F. Nietzscheho, jehož dílu 
věnoval své nejvýznamnější překlady (Anti
krist, Ecce homo, Přehodnocení všech hodnot).

ŠIFRY: J. F., Jfr. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. mysl (od 
1922); Čes. revue (od 1919); Čin (od 1932); Dělnická 
osvěta (od 1929); Index (od 1931); Kritika (od 1927); 
Masarykův sborník (1925); Nár. osvobození (od 
1925); Nová mysl (1936, studie K dnešnímu postave
ní filozofie); Nová svoboda (od 1928); Nové Čechy 
(od 1918); sb. T. G. Masarykovi (1938); Prager Pres- 
se (1928); Právo lidu (od 1932); Přehled (od 1914); 
Přerod (1926); Roční zpráva obecní školy reálné 
v Praze X (1930); Ruch filozofický (1921); Student
ský časopis (od 1920); Tvorba (od 1925); Večerní 
Tribuna (od 1923); Ženský svět (od 1925). ■ KNIŽ
NĚ. Původní práce: Prezidentův program (stať, 
1921); František Palacký o minulosti a pro budouc
nost (studie, 1926); Myšlenka a dílo Františka Palac
kého (1. 1926, 2. 1927); Případ Petra Korčáka. Vy
pravování o zoufalé bídě legionáře (1928); Jejich 
boj. Co chce a čemu slouží Sudetendeutsche Partei 
(polit, úvaha, 1933, s V. Patzakem a V. Perthem); Fi
lozofie a školy (úvaha, 1933, s J. B. Kozákem a A. 
Dratvovou); Válka a mír v antické filozofii (studie, 
1935); Poslání Československa v boji o demokracii 
(přednáška, 1937). — Překlady: E. T. A. Hoffmann: 
Cizí dítě (1920); C. F. Meyer: Páže Gustava Adolfa 
(1912) + Mnichova svatba (1912); F. Nietzsche: An
tikrist (1928) + Ecce homo (1929) + Přehodnocení 
všech hodnot (1929); V. Bulgakov: Tolstoj — Lenin 
— Gandí (1932); J. W. Goethe: Spříznění volbou 
a jiné prózy (1932, s jinými). ■ REDIGOVAL perio
dikum: Studentský časopis (1920—25); knižnice: 
Perspektivy. Knihy živé vědy (1930—38), Stopami
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dějin (1933-38), Časové otázky (1935-36), V Evro
pě a za oceánem (1936—38), Knihy osudů a práce 
(1937—38). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Z politic
kého odkazu F. Palackého (výbor statí, 1926); Vůd
cové a tradice (výbor z F. Palackého, K. Havlíčka 
a T. G. Masaryka, 1932); sb. Naše maminky. Básně, 
vzpomínky, studie (1933, s F. Halasem); Vavřín spra
vedlivému (výbor zahraničních hlasů o T. G. Masa
rykovi, 1936). ■

LITERATURA: ■ ref. Z politického odkazu F. 
Palackého: ne (A. Novák), LidN 1. 7. 1926; Wdt (J. 
Werstadt), NO 23. 5. 1926 ■;■ ref. Myšlenka a dílo 
F. Palackého: A. Hartl, Naše doba 1927/28; F. M. 
Bartoš, ČČM 1928, sv. 1 + PL 3. 6. 1928 ■;■ ref. 
Válka a mír v antické filozofii: F. Fajfr, Čin 1935; F. 
Stiebitz, LidN 25. 12. 1935 ■; J. Popelová: Za doc. J. 
F., Čes. mysl 1945; L. Svoboda: J. F., Naše věda 1946; 
b: Vzpomínka na J. R, Práce 20. 1. 1946.

II

Josef Ludvík Fischer
* 6. 11. 1894 Praha
† 17. 2. 1973 Olomouc

Filozof a sociolog; jako analytik a syntetik kultury 
vycházel významnou měrou z rozborů velkých zje
vů a problémů české literatury; bezprostředně se na 
soudobém literárním procesu podílel svými eseji, 
kritikami, sloupky i publicistikou.

Jako syn schwarzenberského lesníka prožil 
dětství na Šumavě v schátzenwaldské mysliv- 
ně (u obce Vchynice-Tetov). Studoval na kla
sickém gymmnáziu v Třeboni, v Českých Bu
dějovicích a znovu v Třeboni (mat. 1912) a po
té na filoz. fakultě pražské univerzity češtinu, 
němčinu a filozofii, hlavně jako žák J. Vlčka, 
O. Fischera a F. Krejčího (doktorát 1919 prací 
Arthur Schopenhauer. Příspěvek ke genezi sy
stému). Za války narukoval, ale sloužil v Praze 
a mohl skládat zkoušky na filozofii, 1921—23 
působil v Praze nejdřív jako svobodný literát, 
pak jako asistent Univerzitní knihovny. Kvůli 
své levicové činnosti spolkové (ve student
ském hnutí, v kruhu kolem časopisu Var) 
a publikační byl v červnu 1923 přeložen do 
Studijní knihovny v Olomouci (na jejíž reorga
nizaci v typ moderní knihovny se pak význam

ně podílel, a to za ředitelování vlastivědného 
pracovníka, literárního historika a překladate
le ze slovinštiny B. Vybírala); i v Olomouci, ja
ko ostatně v kterémkoli svém působišti, byl 
činný organizačně (1923—26 v jím založené 
pobočce Jednoty filozofické, od 1929 ve Spo
lečnosti pro současnou kulturu, od 1930 
v Dobrovského škole lidové). Přitom se 1927 
habilitoval (prací Saint-Simon a Auguste Com- 
te) na brněnské univerzitě jako docent socio
logie (nástupní přednáška Budoucnost evrop
ské kultury) a do Brna zajížděl k přednáškám; 
od poloviny 20. let se datuje celoživotní přá
telství s B. Václavkem, blízko měl i k J. Mahe- 
novi. Poté co se 1930 habilitoval i v oboru filo
zofie, přestěhoval se 1931 do Brna a byl zde — 
do svého ustanovení mimořádným profesorem 
(1935, nástupní přednáška Věčný a časový 
úkol filozofié) — formálně jmenován vrchním 
komisařem Zemské a univerzitní knihovny (s 
trvalou služební dovolenou, aby mohl předná
šet). V Brně se podílel na práci Levé fronty, 
spoluredigoval Index, 1938 byl předsedou 
Společnosti přátel demokratického Španělska, 
mobilizoval přednáškami i publicistikou do 
boje proti fašismu a k odporu ke kapitulantské 
politice (viz kn. Proti Mnichovu). V červenci 
1939 byl zbaven učitelského místa, ale již 
předtím (v dubnu) se mu podařilo odjet za 
hranice; v ilegalitě přežil válku v Amsteroda
mu, do vlasti se vrátil v červenci 1945. Znovu, 
už jako řádný profesor, začal působit na br
něnské filozofické fakultě (též jako její dě
kan); 1946 byl povolán na obnovenou olo
mouckou univerzitu jako profesor filozofie 
a její první rektor (1946—49) a natrvalo přesí
dlil do Olomouce. 1956 přešel na brněnskou 
univerzitu, 1960 byl penzionován, 1967 se stal 
vědeckým pracovníkem fakulty osvěty a novi- 
nářství UK, 1968 byl znovu povolán za profe
sora filozofie a sociologie na Palackého uni
verzitu v Olomouci, 1970 byl definitivně pen
zionován. Pohřben byl v Olomouci.

Závažnou část svého filozofického díla vě
noval F. analýze zdrojů, přítomného stavu 
a směřování evropské kultury, vymezené jako 
západoevropská vzdělanost. Podrobil kritice 
mechanický, kvantitativně orientovaný kultur
ní prototyp doznívající epochy a postavil proti 
němu vlastní koncepci skladebného, kvalita
tivně založeného prototypu, který se pokusil 
zdůvodnit po stránce filozofické, sociologické 
a kulturní (obecnou koncepci domýšlel až do
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praktických důsledků, zabýval se např. otázka
mi organizace kulturního života v krajích ne
bo organizace knihoven). Přitom byl F. kultur
ní zájem od začátku zaměřen na literární dění, 
také při výkladu tzv. české otázky vycházel 
z rozboru základních zjevů českého písemnic
tví (stále se vyrovnával především s F. X. Šal- 
dou a T. G. Masarykem). Nazíraje na literatu
ru jako na korelát faktického národního dění, 
jenž má za povinnost uchovávání a stupňová
ní národního života, adresoval české literatuře 
zásadní výtku neproblematičnosti, neheroič- 
nosti a netragičnosti. Zvláštní pozornost věno
val F. kultuře v regionu a tradici. Po celou do
bu své činnosti psal vedle filozofických esejů 
také eseje literární, portrétní i problémové, 
které se na začátku jeho literární dráhy vychy- 
lovaly až do polohy básně v próze (Hovory 
a zpovědi). Stálý zájem o divadlo, jehož prv
ním projevem byla práce o Turinském ve Vlč
kově semináři, pokračoval divadelními referá
ty o olomoucké a brněnské činohře a zamyšle
ními nad estetikou dramatu, problémem tra- 
gična aj.; svými literárními kritikami provázel 
především vývoj české literatury 20. let (prole- 
tářská poezie, poetismus). Schopnost pádného 
a naléhavého slohu veřejného projevu proká
zal F. zejména ve své politické publicistice 
psané v letech ohrožení republiky.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Omar (Kmen 1921); ev., 
jeel, J. L. F., K. P., p-t. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čas (1923); 
ČČM (1929 ed. Dobrovského korespondence); ČMF 
(1918 ed. Dobrovského korespondence s Ungarem); 
Červen (1921); Červený květ (1968); Čes. mysl 
(1930); Českosl. psychologie (1960); Českosl. noviny 
(1922—23); Čin (1929—31); Demokratický střed 
(1938); Filoz. časopis (1966-69); sb. Fronta (1927); 
Index (1929—38); Index, vzpomínkový sborník B. 
Václavka 1897-1957 (1957); sb. Index 1929-1939 
(1964); Index (1968—69); Jihočes. přehled 
(1926—30); Kmen (1921 -22); sb. Knížka o Šrámko- 
vi (1927); Komenský (1947—48); Kytice (1947); Lid. 
noviny (1938); List Sdružení mor. spisovatelů (1946); 
Listy (1969); Listy pro umění a kritiku (1933); Lit. lis
ty (1968); Lit. noviny (1967); Magazín Družstevní 
práce (1933—34); sb. Mahenovi (1933); Mor. orlice 
(1938); Mor. slovo (od 1932); Nár. osvobození 
(1938); Naše cesta (1931); Naše věda (1922—38); 
Nová svoboda (1968); Nové Čechy (1919—26); Od
borná škola (1962—63); Pásmo (1925); Pedagog, re
vue (1946); sb. Pět studií o P. Bezručovi (1947); Po
kroková revue (1914 příspěvek František Turinský); 
sb. Poslední roky B. Václavka (1965); Pozor (1923— 
25); Proletkult (1923); Průlom (1922—23); Rozpravy 

Aventina (1929); Rudé právo (1922—23); Ruch filo
zofický (1921); Slawische Rundschau (1929—37); 
Slezský sborník (1969); Sociolog, revue (1930—39); 
Sociolog, časopis; sb. Sociologie ’66 (1968); Stráž li
du (1948); Studentská revue (1921—22); Svob. novi
ny (1945—48); sb. F. X. Šaldovi (1932); Tvorba 
(1925); Učitelské noviny (1967); Var (1921—26); sb. 
Vůdce generací (1930—31); Zlatý máj (1969); Žije
me (1931). ■ KNIŽNĚ. Filozofické práce, eseje 
a publicistika: Artur Schopenhauer (1921); O vědo
mí (1921); Hovory a zpovědi (EE 1922, 1. část za
mýšlených Dvou knih neklidu a hledání); Filozofie, 
její podstata a problémy (1922); Saint-Simon a Au
guste Comte (1925); Glosy k české otázce (1926, 
rozšiř, vyd. 1970); O pravdách a filozofech (1926); 
Útěk před starou filozofií (1927); Budoucnost evrop
ské kultury (1928); Úber die Zukunft der europái- 
schen Kultur (Mnichov 1929); O neklidu dneška 
(1930); Kultura a regionalismus (1930); Základy po
znání (1931, 1. díl Soustavy skladebné filozofie na 
podkladě zkušenosti); Třetí říše (1932); Tyrš a So- 
kolstvo (1932); Zrcadlo doby (1932); Rád kapitalis
tický a,skladebný (1933); Krize demokracie (2 sv., 
1933; 1. Svoboda, 2. Řád); Věčný a časový úkol filo
zofie (1935); Národní tradice a česká filozofie 
(1939); Den po válce (1946); Na cestu... (proslovy, 
1946); Politika a stranictví (1947); Tři stupně (1948); 
Únor 1948 (1948); Sokrates nelegendární (1965); 
Proti Mnichovu (publicistika z 1938; 1968); Filozo
fické studie (1968); Pedagogické stati (1968). — Pře
klad: A. Schopenhauer: Genius. Umění. Láska. Svě
tec (1923). ■ REDIGOVAL časopisy: Nm (1922, č. 
10, studentské číslo), Index (1929—39, s B. Václav- 
kem aj.), Sociologická revue (1930—39); knižnici: 
Spisy filoz. fakulty Masarykovy univerzity (1937). ■ 
ZPRACOVAL: Anketa o regionalismu (1928, s jiný
mi). I

BIBLIOGRAFIE: J. Dvořák: Stručný bibliograf, 
přehled prací J. L. F., sb. Index 1929-1939 (1964). ■ 
LITERATURA: B. Václavek: Filozofický pendant 
nového umění, Čs. noviny 12. 4. 1922; A. M. Píša: 
Dvě filozofické monografie, RP 15. 4. 1923; B. Vác
lavek: Na přelomu, Var 1925/27; V. Nerad: ref. 
Saint-Simon a Auguste Comte, NŘ 1926; F. X. Sal
da: Dva čeští kritikové demokracie, ŠZáp 1931/32; 
A. M. Píša: ref. Tyrš a Sokolstvo, PL 14. 7. 1932; J. 
Král in Česká filozofie (1937); J. Dvořák: J. L. F. a je
ho boj proti provincialismu, sb. Index 1929—1939 
(1964); J. Gabriel: Za profesorem J. L. F., SPFF Brno, 
ř. filoz., 1973.
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Otokar Fischer

* 20. 5. 1883 Kolín
† 12. 3. 1938 Praha

Literární historik, divadelní kritik a teoretik, překla
datel z němčiny, francouzštiny, angličtiny a vlámšti- 
ny, básník a dramatik, dramaturg; významný před
stavitel české germanistiky, zabývající se zároveň 
bohemistickou a komparatistickou problematikou, 
zaměřený zvláště na stylovou a psychologickou 
analýzu literárního díla, tvůrce moderního Českého 
překladu; autor intimní poezie a problémových her.

Pocházel z českožidovské rodiny. Jeho mlad
ším bratrem byl filozof a sociolog Josef F. — 
O. F. prožil dětství v Kolíně. Otec zde vlastnil 
malý chemický závod, prodělal však úpadek 
a brzy zemřel; 1895 přesídlila rodina do Prahy 
a žila tu ve stísněných poměrech. F. studoval 
na gymnáziu v rodišti a v Praze (mat. 1901); 
vysokoškolská studia germanistiky a romani- 
stiky absolvoval na pražské univerzitě české 
(žákem A. Krause a V. E. Mourka) a německé 
(zejm. pod vlivem A. Sauera) a v Berlíně (dok
torát 1905 prací Gerstenbergs Rezensionen). 
Poté pracoval v pražské univerzitní knihovně 
(společně s přítelem O. Theerem, s nímž se 
později účastnil Almanachu na r. 1914). 1909 
se habilitoval pro obor dějin německé literatu
ry (prací Die Tráume des Grunen Heinrich), 
stal se docentem a později profesorem (1917 
mimoř., 1927 řádným) na pražské filoz. fakultě. 
1922 podnikl cestu do Německa (heinovská 
studia), 1926 pohostinsky přednášel na univer
zitě v Gentu (výtěžkem jeho ročního pobytu 
spis Belgie a Německo), vystoupil též na paříž
ské a štrasburské univerzitě; za pobytu ve 
Francii 1930 poznal Bretaň (Bretonské zápisky 
in Slovo a svět), 1935 byl v Itálii a navštívil též 
Jugoslávii. F. celoživotním zájmem bylo di
vadlo: 1911 —12 byl dramaturgem Nár. divad
la, od listopadu 1935 zde působil jako předse
da činoherní komise, od května 1937 jako šéf 
činohry; pravidelné divadelní referáty měl 
v Přehledu (1907-11), České revui (1910-18), 
Národních listech (1915—23), Právu lidu 
(1924—30) a Lidových novinách (od 1930). 
Přispíval do dalších časopisů a působil též ja
ko redaktor. Ve 30. letech se účastnil protifa
šistického hnutí, zejména v akcích na pomoc 
německým emigrantům a bojujícímu Španěl
sku, a zasloužil se o uvedení pokrokové dra

matiky na scéně Národního divadla (protifa
šistické hry Čapkovy, Gorkij, Kornejčuk aj.). 
Zemřel na srdeční mrtvici, zasažen zprávou 
o fašistické okupaci Rakouska. Pohřben byl 
v Praze na vinohradském hřbitově. Synem O. 
F. je literární historik Jan O. F. (* 1923).

F. vždy těsně spojoval vědecké úkoly s prací 
překladatelskou, kritickou i uměleckou, a tato 
komplementárnost zájmů udávala celé jeho 
činnosti jednotný ráz. Jako literární historik 
vyšel z textové kritiky, k níž byl orientován 
studiem německé pozitivistiské filologie, avšak 
filologický výklad již záhy spojoval s modifi
kovanou aplikací moderních psychologických 
postupů (viz teoretickou studii Otázky literární 
psychologie). Sledoval i nadále nové směry 
v literární vědě (později např. i marxistickou 
literární vědu), posuzoval je vždy s jistou ne
důvěrou k přísné systémovosti, přičemž sám 
postupoval specifickou metodou, založenou 
na esejistickém slučování vědecké analýzy 
s uměleckým vcítěním a prožitkem; problém 
integrovanosti obou přístupů byl i častým ná
mětem jeho teoretických úvah. Pro badatel
skou a překladatelskou práci volil často díla 
složitých, romanticky založených osobností, 
s nimiž se cítil spřízněn (např. monografie 
o Kleistovi, Nietzschovi, Heinovi a překlady 
jejich děl); přitahovala jej problematika tvůr
čího aktu, jeho utajených a intuitivních pocho
dů, zabýval se speciálními otázkami umělecké 
charakterologie a básnické poetiky — např. 
i v bohemistických studiích o Březinově rýmu 
a Kollárově sonetu (Duše a slovo). Četné tea- 
trologické práce vyplynuly z jeho stálého zá
jmu o českou a světovou dramatickou tvorbu, 
které se věnoval v pravidelné referentské čin
nosti, v pojednáních o dramaturgii a estetice 
divadla a v portrétech dramatických básníků 
a herců (K dramatu). Integrální součástí všech 
oborů F. působnosti byla mnohostranná pře
kladatelská činnost: přebásněním děl Goetho- 
vých (podstatná část Goethových spisu) a dal
ších významných prací zahájil novou etapu 
českého překladatelství, orientujícího se na ži
vé hodnoty světové literatury a moderní způ
sob tlumočení. F. činnost v meziválečném ob
dobí charakterizovala těsná kontinuita bada
telských a tvůrčích záměrů s činorodým huma
nismem jeho postojů občanských: ve vědec
kých pracích obohacoval původní hlediska 
o společenský aspekt umělecké tvorby a rozši
řoval okruh zkoumaných problémů na mezili-
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terární jevy, zejména germanoslavistické (Slo
vo a svět aj.); aktuální momenty vyznačovaly 
také F. překladatelskou práci (např. přebásně
ní revoltující poezie Heinovy a Villonovy) 
a zvláště jeho publicistiku, jíž čelil reakčním 
tendencím v české a německé kultuře (viz 
např. Dvojí Německo v Slovu o kritice). 
Zvroucnělý vztah k národnímu umění projevil 
v pracích věnovaných klasickému odkazu 
a současnosti české literatury (studie o Má
chovi a Erbenovi, Čelakovském, Šaldovi aj.; 
edice) a historii českého divadla (Činohra Ná
rodního divadla do r. 1900). — F. literární dílo 
vznikalo jako výpověď o dramatech autorova 
duchovního a citového života. Poezie prvních 
sbírek byla novoromantickým únikem do říše 
ducha a symbolizovala básníkovu vyčleněnost, 
motivovanou společensky i osobními pocity 
ahasvérství (Království světa aj.); dočasné F. 
sblížení s předválečnou modernou (účastí 
v Almanachu na r. 1914) se v ní, vyjma epizo
dy volného verše, výrazněji neprojevilo; tepr
ve přílivem nové životní inspirace, kterou bá
sník nalezl v rodinném citu a ve vědomí kolek
tivní sounáležitosti národní a všelidské, se 
obohacovala tematicky a vyzrávala v smyslo
vě bohaté intimní lyrice a v epigramu (Peřeje, 
Hrst epigramů a jiné sbírky z 30. let). V drama
tických obrazech z mytologie, historie a sou
časnosti (Přemyslovci, Hěrakles, Orloj světa, 
Otroci aj.) reagoval F. na soudobý společenský 
vývoj opakovaným řešením vztahu individua 
k národní a sociální pospolitosti, jež však pro- 
blematizoval volbou rozpolcených postav 
i jednostranným vyhrocováním konfliktu mezi 
revolučními silami a humanitou. — Celek F. 
činnosti doplňuje rozsáhlé působení kulturně 
organizátorské, zvi. divadelní, a pedagogické.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ben Amort (NL), Bratr 
Morf (NL), Bratří Morfové (s M. Ruttem), Ludvík 
Patočka (zejm. Přehled 1908), Norbert Krenn, O. 
Frey (zejm. Novina), Otakar Frey (Květy 1919, bá
sně), Otto Frey, Ofír (zejm. Čas a Tribuna), Ophir 
(zejm. Tribuna), Otakar Skála, Pavel Horák (zejm. 
Tribuna); er, of (zejm. LidN), O. F. (NL a Přehled), 
Of (zejm. LidN), O. r. (Tribuna), Ot. F. (zejm. LidN), 
R. (zejm. Přehled 1908-09), -s-. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Cesta (od 1918, mj. div. kritika); ČČM (1934); Časo
pis pro mod. filologii (1911, 1921—34); Čes. mysl 
(1905—09); Čes. revue (1907 — 17, 1910—17, div. 
ref.); Čes. věda (1914—18); sb. Českosl. vlastivěda 
8 (1935); Čin (1929-35); Dělnická osvěta (1927); 
Euphorion; Gazette de Prague (1921—23, div. ref.); 

Germanoslavica (od 1931); Haló noviny (1935); 
Hlídka Času (1908 — 10); Hud. revue (1912); Jeviště 
(od 1920); Kmen (1919—29); Kritika (1924, mj. div. 
kritika); Krit. měsíčník (1938); Květy (1909—16); 
Lid. kultura (1938); Lid. noviny (1919—38, 1930—35, 
div. ref.); Lípa (1918—19); Listy pro umění a kritiku 
(od 1933); Lit. noviny (1928—37); Lit. rozhledy 
(1928 — 29); Lit. svět (1927 — 28); Das literarische 
Echo; Lumír (1905-36); Magazín DP (1933-36); 
Národ (od 1917); Nár. listy (1915-23, div. ref.); Ná
rodní a Stavovské divadlo (od 1923); Nár. osvoboze
ní (1924-37); Naše doba (1902-28); Naše věda 
(1924); Niva (1921); Nová svoboda (1925-39); No
vé Atheneum (od 1920); Nové Rusko (od 1925); No
vina (1908—10); Osvěta (1917 — 18); Panoráma 
(1928—34); Plán (1929—30); Prager Presse (ve 20. 
a 30. letech div. ref.); Pramen (1920—27); Právo lidu 
(1924-38; do 1930 div. ref.); Přehled (1904-11; od 
1907 div. ref.); Přehled (Olomouc, 1923); Ranní novi
ny (1934—35); Rozhledy (1932—35); Rozpravy 
Aventina (1925—31); Scéna (1913—14); Sever a vý
chod (1925—29); Slovanský přehled (od 1931); Slo
vo a slovesnost (1935); Sobota (1930); Studentský 
časopis (1922-37); Světozor (1929-30); Topičův 
sborník (1916—21); Tribuna (1921—23); Tvar 
(1928—29); Tvorba (1925-27); U (1937 — 38); Umě
lecký měsíčník (1911-12); Venkov (1918-19); Vol
né směry (od 1910); Zlatá Praha (1916—17); aj. — 
Mimoto příspěvky ve sbornících: Masarykův slov
ník naučný 4 (1929); Na paměť Otakara Theera 
(1921); Národní divadlo v Praze 1883—1923 (1923); 
Nové české divadlo 1918-26, 1927, 1928-29, 
1930—32 (1926—32); Ottův slovník naučný nové 
doby 1 (1930); Sborník prací věnovaných Václavu 
Tillovi k šedesátým narozeninám (1927); Torzo a ta
jemství Máchova díla (1938); Jindřich Vodák (1936). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: H. W. v. 
Gerstenbergs Rezensionen in der Hamburgischen 
Neuen Zeitung 1767 — 1771 (Berlín 1904); Zu Im- 
mermanns Merlin (Dortmund 1909); Království svě
ta (BB 1911); Heinrich von Kleist a jeho dílo (1912); 
Kleists Guiskardproblem (Dortmund 1912); Sestry 
(D 1912); Friedrich Nietzsche (1913); Ozářená okna 
(BB 1915); Karlštejn (D 1916, i prem.; libreto pro V. 
Nováka); Otázky literární psychologie (1917); Hoří
cí keř (BB 1918); Přemyslovci (D 1918, i prem.); 
K dramatu (1919); Léto (BB 1919); Hérakles (D 
1919, prem. 1920); Kruhy (BB 1921); Orloj světa (D 
1921, i prem.); Heine (2 sv., 1923 — 24); Hlasy (BB 
1923); Otroci (D 1925, i prem.); Belgie a Německo 
(1927); Kdo s koho (D 1928, i prem.); Duše a slovo 
(EE 1929); Vdova (B 1930); Peřeje (BB 1931); Rýmy 
(BB 1932); Činohra Nár. divadla do r. 1900 (1933); 
K ohlasu písní ruských (1933); Podobizny básníků 
(BB 1933); Poledne (BB 1934); Hrst epigramů (BB 
1935); Z mého Polabí (BB 1935); Rok (BB 1935); 
Šaldovo češství (E 1936); Host (BB 1937); Slovo 
a svět (EE 1937); V. Tille (1938); - posmrtně: Po-
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slední básně (BB 1938). — Překlady: H. v. 
Hofmannsthal: Člověk a smrt (1910); P. Corneille: 
Polyeuctos (1911); H. v. Kleist: Penthesilea (1911) 4- 
Robert Guiskard (1926); F. Nietzsche: Tak pravil 
Zarathustra (1914) + Zrození tragédie (1923); F. 
Wedekind: Lulu (1914); W. Shakespeare: Makbeth 
(1916); F. Schiller: Loupežníci (1916); Z Goethova 
odkazu (výbor, 1916); J. W. Goethe: Římské elegie. 
Benátské epigramy (1921) 4- Spisy (1927—32; z nich 
F. přeložil: sv. 1: Faust, Prométheus, Satyros, Věčný 
Žid; sv. 2: K Shakespearovu dni, Clavigo, Stella; sv. 
3: Výbor z mladistvé lyriky; sv. 4: Lyrika a balady; 
sv. 5: Římské elegie, Benátské epigramy; sv. 6: Zápa- 
dovýchodní díván; sv. 9: Pedagogická provincie, 
Z maxim a reflexí, Fragment o přírodě; sv. 14: Eg- 
mont, Proserpina, Cagliostro; sv. 15: Faust) 4- Deník 
(1932) 4- Mystéria (1932) 4- Stručné uvedení do 
Goethova Fausta (výbor, 1932); E. Verhaeren: Filip 
II. (1921); Moliěre: Sganarelle (1922, s K. Čapkem); 
Ch. Marlowe: Edvard Druhý (1922); P. B. Shelley: 
Cenci (1922); A. Silesius (parafráze, 1922); Heinův 
Pasionál (výbor, 1925); Z Goethovy země (výbor, 
1925); A. Vermeylen: Věčný žid (1926); Villon 
(1927); A. Spire: Hebrejské melodie (1928); Lancelot 
a Alexandrina (1929); F. Bruckner: Alžběta anglická 
(1931); F. Timmermans: Vánoce ve Flandřích (1931); 
R. Kipling: Písně mužů (1935); Lope de Vega: Fuen- 
te Ovejuna (1935); A. S. Puškin: Dramata (1937). — 
Ostatní práce: Příruční slovník německo-český 
1 (1936—38). — Výbory z díla: Slovo o kritice (1947, 
usp. J. Brambora); Básně (1956, usp. A. M. Pisa); Du
še, slovo, svět (1965, usp. A. M. Píša); O. F. a Národní 
divadlo (1983, usp. A. Scherl). — Souborné vydání: 
Básně O. F. (Aventinum, 1925 — 26, 6 sv.). ■ SCÉ
NICKY. Hra: Jupiter (1919, dohra k Moliěrově ko
medii Amfitryon). — Překlady: H. von Hofman
nsthal: Sobeidina svatba (1913, čas. Květy 1911); F. 
Werfel: Juárez a Maximilián (1926); F. Bruckner: 
Napoleon První (1937); W. Shakespeare: Bouře (s 
tit. Prospero, 1937, úprava překl. B. Štěpánka; roz
množ. Dilia 1954). — Dramatizace: J. Vrchlický: Bar 
Kochba (1928, s M. Weingartem). ■ REDIGOVAL: 
Almanach na r. 1914 (1913); časopisy: Jeviště 
(1920-21), Kritika (1924-25), Tvorba (1925-26); 
knižnice:]. W. Goethe: Spisy (1927—32), W. Shake
speare: Výbor z dramat (1936, s V. Mathesiem); 
sborníky: Na paměť O. Theera (1920), Goethův 
sborník (1932). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: K. J. 
Erben: Kytice z pověstí národních (1930); J. Goll: 
Básně (1930); F. L. Čelakovský: Ohlas písní ruských 
(1933); J. Haussmann: Básně (1934). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Brambora: Dílo O. F. Studie 
bibliografická, sb. O. F. Kniha o jeho díle (1933); J. 
Brambora: Bibliografie díla O. F. od r. 1933, in sb. 
Památce O. F. (1948). ■ LITERATURA: sb. O. F. 
Kniha o jeho díle (1933); sb. In memoriam O. F. 
(1938); sb. Památce O. F. (1948). ■ F. X. Salda: ref. 
Království světa, Novina 1911 → KP 8 (1956); A. 

Novák: O. F. a jeho práce o Jindřichu Kleistovi, Pře
hled 1912/13 + Nová díla vědy literární (ref. F. Nie
tzsche), Přehled 1913/14; M. Hýsek: ref. Otázky li
terární psychologie, Čes. věda 1915/18; F. X. Salda: 
O. F., básník dramatický (ref. Přemyslovci), Kmen 
1918/19 4- Naše budoucí tvorba dramatická (ref. 
K dramatu), Venkov 13. 7. 1919 → KP 11 (1959); M. 
Hýsek: ref. K dramatu, Naše věda 1919/20; K. Svo
boda: ref. Hérakles, Kmen 1920/21; F. X. Salda: ref. 
Heine 1, Kritika 1924 → KP 12 (1959); B. Václavek: 
Věda tvořivá (ref. Heine), NO 7. 5. 1924; F. X. Salda: 
Na okraj F. Otroků, Var 1924/25 → KP 13 (1951); E. 
A. Saudek: ref. Heinův pasionál, Host 1925/26; F. 
Götz in Jasnící se horizont (1926); M. Rutte in Tvář 
pod maskou (1926); P. Fraenkl: O. F. a jeho lyrické 
dílo, Kmen 1926/27; B. Václavek: V začarovaném 
kruhu, in Od umění k tvorbě (1928); B. Mathesius: 
ref. překl. Villon, LitN 1928, č. 2; P. Eisner: ref. překl. 
Faust, Rozpravy Aventina 1928/29; V. Jirát: ref. Bel
gie a Německo, ČMF 1928/29; E. A. Saudek: Půdo
rys (o F. překladech Goetha), Kmen 1928/29; A. N. 
(Novák): ref. Duše a slovo, LidN 14. 2. 1929; V. Jirát 
in Dva překlady Fausta. Rozbor slohu J. Vrchlické
ho a O. F. (1930); A. M. Píša: Kus životního díla (ref. 
Duše a slovo), Sever a východ 1930 → Třicátá léta 
(1971); B. V. (Václavek): Nové knihy (ref. Duše a slo
vo), Index 1930; A. M. Píša: O. F. (o lyr. a dram. tvor
bě), Čin 1930/31; F. Götz in Básnický dnešek (1931); 
V. Jirát: F. soubor Goethovy tvorby v Pantheonu, 
Čin 1931/32; B. Novák: Rozhovor s O. F., Rozpravy 
Aventina 1931/32; P. Buzková in České drama 
(1932); B. Václavek: Živá věda, Index 1933 → Lite
rární studie a podobizny (1962); V. Jirát: Osobnost 
O. F., LUK 1933; A. Pražák: Dějiny Národního di
vadla (ref. Činohra ND do r. 1900), Naše věda 1935; 
A. M. Píša: Nad duchovou mapou světa (ref. Slovo 
a svět), PL 24. 12. 1937 → Třicátá léta (1971); J. Fu
čík: O. F., Tvorba 1938 → Stati o literatuře (1951); V. 
Vančura: O. F., Lumír 1937/38 → Řád nové tvorby 
(1972); K. Polák: Odchody českých germanistů, Slo
vesná věda 1947/48 4- Překlady O. F., Kytice 1948; 
A. M. Píša: Dramatická pozůstalost O. F., Div. zápi
sník 1948; A. Pražák: Divadelník O. F., Div. zápisník 
1948; Z. K. Vysoký: Fischerův Hérakles a řecká tra
gédie, LF 1949; L Nezdařil: Umělecký překlad 
v teorii a praxi O. F., ČMF 1953; E. Konrád in Nač 
vzpomenu (1957); F. Gottlieb: Cesta O. F., NŽ 1958; 
O. Králík: O. F., Kultura 1958, č. 11; M. Otruba: O. F., 
Tvorba 1958, č. 11; F. Götz: Vzpomínky na O. F., 
Div. noviny 1960, č. 5; A. M. Píša in Stopami poezie 
(1962); V. Justl: O. F., Kulturněpolitický kalendář 
1963; J. Polák: O. F., klasik literárněvědného eseje, 
ČLit 1966; A. Václavík: O. F. jako průkopník české 
psychologické kritiky, sb. Václavkova Olomouc 
1967 (1970); J. Lang: In memoriam O. F. (k 35. výr. 
úmrtí), Lit. měsíčník 1973; J. Mourková: Vzpomíná
me čtyřicátého výročí smrti O. F., Lit. měsíčník 1978; 
K. Hyršlová: Ein tschechischer Germanist an der
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antifaschistischen Front. Zum 40. Todestag O. F., 
Philologica Pragensia 1978; J. Mourková: K proble
matice osobnosti O. F. v 1.1908—1918, ČLit 1983; M. 
Tvrdík: F. monografie o Kleistovi a Heinovi v ohla
sech české soudobé kritiky, ČLit 1983; I. Seehaseo- 
vá: Pojetí překladatelství O. F. Ve světle jeho kore
spondence s R. Fuchsem, ČLit 1983; A. Scherl in O. 
F. a Národní divadlo (1983).

et

Viktor Fischl
* 30. 6. 1912 Hradec Králové

Básník, publicista a překladatel z angličtiny a němči
ny, propagátor české poezie v anglosaské jazykové 
oblasti.

Narodil se v českožidovské rodině. Studoval 
na reál, gymnáziu v Hradci Král. (mat. 1930), 
později na právnické fakultě UK v Praze (abs. 
1938). Od 1933 působil jako nezávislý publicis
ta, literát a spolupracovník pražského rozhla
su. 1939 emigroval do Anglie, kde od 1940 
pracoval jako zaměstnanec ministerstva za
hraničí čs. exilové vlády: do 1944 vedl odd. 
propagandy v informačním odboru, pak byl 
spojovacím úředníkem mezi ministerstvem 
a čs. výborem anglického parlamentu. Od kon
ce války, po nedlouhém pobytu v Českoslo
vensku, pracoval 1945—49 jako tiskový atašé 
čs. velvyslanectví v Londýně; 1949 na svou 
funkci rezignoval. Později emigroval do Izrae
le.

Jako básník se F. vyvíjel pod vlivem Kala
sovým a Fischerovým. Jeho lyrika z 30. let je 
naplněna předtuchou válečné katastrofy, bu
doucích útrap i ponížení člověka a převažují 
v ní motivy smrti. Formálně nejvyspělejší 
a myšlenkově nejsamostatnější sbírka Hebrej
ské melodie vyslovuje básníkovo nepokojné 
bloudění uprostřed chaotického světa, pocity 
odcizení a marné hledání hlubiny bezpečnosti. 
Pozdější válečné zážitky prohloubily národní 
i společenskou angažovanost F. lyriky, jak 
o tom nejvýmluvněji svědčí básnická skladba 
Mrtvá ves, inspirovaná lidickou tragédií. Verše 

publikované v bezprostředně poválečných le
tech tíhly k postižení podstaty lidského údělu 
v daném světě. F. přeložil i některé spisy ži
dovského hnutí, časopisecky uveřejňoval pře
klady z poezie pražských německých autorů 
(hl. F. Werfela).

PSEUDONYM, ŠIFRA: Dagan; vf. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Almanach Kmene (1948); Cesta (1929); Krit. mě
síčník (od 1946); Kvart (od 1933); Kytice (od 1946); 
Listy pro umění a kritiku (od 1935); Lid. noviny (od
1935) ; Lumír (1934); Nár. osvobození (od 1929); Pa
noráma (1936—37); Právo lidu (od 1937); Ranní no
viny (1935); Rozhledy (od 1935); Zlín; Zvon (1932); 
Židovské zprávy. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Jaro (BB 
1933); Kniha nocí (BB 1936); Hebrejské melodie (BB
1936) ; The Jews of Czechoslovakia (Londýn 1940); 
Evropské žalmy (BB, Londýn 1941); Mrtvá ves (BB, 
Londýn 1943); Lyrický zápisník (BB 1946); Anglické 
sonety (BB 1946). — Překlad: H. Lichwitz: Dějiny 
sionistického hnutí (1937). ■ REDIGOVAL publika
ce: Lyrický almanach Dobroslava (Hradec Král. 
1933), Antonín Dvořák. His achievement (Londýn 
1942). ■

LITERATURA: AMP (A. M. Píša): Z nové lyriky 
(ref. Jaro), PL 30. 9. 1933 + Druhé sbírky veršů (ref. 
Kniha nocí), PL 24. 10. 1936 + Z nové lyriky (ref. 
Hebrejské melodie), PL 24. 12. 1936; V. Černý: Další 
pohled na naši poezii nejmladší, KM 1947; N. Jirsí- 
ková: Pohádka o tanci, sb. Theater-Divadlo. Vzpo
mínky českých divadelníků na německou okupaci 
a druhou světovou válku (1965).

vk

Jan Fišer
* 26. 5. 1843 Petrovice u Rakovníka
† 25. 7. 1893 Heřmanův Městec

Prozaik, autor didaktických povídek pro mládež, 
promítající nábožensky pojatý řád hodnot do histo
rie i do prací ze současného života.

Po absolvování učitelského ústavu působil na 
obchodních školách v Benešově, Jesenici u Ra
kovníka a v Nových Dvorech u Kutné Hory; 
1870 zřídil samostatný vyučovací ústav v Tr
hové Kamenici a od 1877 až do své smrti pra
coval jako řídící učitel v Heřmanově Městci.
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F. ve svých povídkách s oblibou líčí prostře
dí chudých tkalců a uhlířů a situace, kdy tu po 
smrti živitele zavládne bída, z níž nakonec po
máhá urozená lidumilka (Z dětinné lásky, 
Když je nouze nejvyšší, pomoc Páně nejbližší). 
Apoteóza křesťansky pojatých ctností, samo
statně zpracovaná též v Legendách, má výraz
ně didaktický ráz, jenž se projevuje jak pří
mým poučováním, tak na cit útočící manipula
cí s určitými stereotypy skutečnosti, z nichž 
autor skládá děj svých povídek (bída, křesťan
ská pokora, láska k bližním i ke zvířatům, péče 
feudálů o chudé, poctivé rodiny, které se neza
viněně ocitly v nouzi). Tyto postupy uplatnil F. 
s obměnou i v historické povídce Poslední po- 
střižiny, oslavující dobrotu a moudrost knížete 
Václava. Z nábožensky didaktického rázu F. 
povídek vybočuje povídka Slib, příběh čtyř 
chlapců vázaných neprozřetelným slibem 
a různě se s ním vyrovnávajících; nevěrohod
ným proplétáním osudů několika postav je po
platná tradiční romantické manýře.

PŘÍSPĚVKY in: Anděl strážný; sb. Blahé, zlaté mlá
dí (Pardubice 1884, Poslední postřižiny); Čes. škola; 
Malý čtenář; Naší mládeži; Pěstoun; Posel z Budče; 
Štěpnice. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Slib (P 1884); Legen
dy (PP 1885); Z dětinné lásky (P 1885); Když je nou
ze nejvyšší, pomoc Páně nejbližší (P 1886). ■ USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Blahé, zlaté mládí. Album pů
vodních prací pro českou mládež (Pardubice 1884, 
s F. Hrnčířem). ■

LITERATURA: V. Kryšpín: Obraz činnosti lite
rární učitelstva českoslovanského za posledních sto 
let (1885); T. Prudký: ref. Když je nouze nejvyšší, 
pomoc Páně nejbližší, Lit. listy 1886.

zp

Václav Flajšhans

* 1. 7. 1866 Praha
† 21. 11. 1950 Praha

Jazykovědec a literární historik, představitel filolo
gické školy Gebauerovy. Aktivní účastník sporů 
o pravost RKZ, znalec a editor staročeských pamá
tek, díla Husova a Dobrovského.

Po maturitě na městské střední škole pražské 
(1885) studoval (do 1890) českou a klasickou 
filologii na pražské filoz. fakultě (doktorát 
1894 prací Počátky literární činnosti Josefa 
Dobrovského). Od 1893 až do svého penziono
vání působil jako profesor na gymnáziu v Pra
ze na Vinohradech. Jeho aspirace na univerzit
ní působení byly už na samém počátku zne
možněny názorovými neshodami s jeho vyso
koškolským učitelem J. Gebauerem. S podpo
rou Svatoboru podnikl F. několik studijních 
cest do zahraničí (1897 Švédsko a Rusko, 1899 
Kostnice). Pedagogickou a badatelskou práci 
spojoval po řadu let s novinářskou činností, 
zejména jako autor fejetonů v Národních lis
tech (jejichž fejetonistickou rubriku 1906 sám 
vedl).

F. rozsáhlé filologické dílo zahrnuje vedle 
literární historie a kritiky zejména starou češ
tinu a českou onomastiku; F. pracoval také 
v pravopisné komisi a až do konce života roz
víjel mnohostrannou ediční činnost. Patřil 
k aktivním účastníkům bojů o Rukopisy: jako 
Gebauerův žák sdílel zpočátku protirukopisné 
stanovisko svého učitele, od 1896 dočasně vy
stupoval jako zastánce jejich pravosti (rozpra
vou Boj o Rukopisy se kvalifikoval jako jeden 
z mála obránců RKZ se solidní jazykovědnou 
průpravou a dobrými znalostmi materiálu). 
K obraně pravosti RK (RZ považoval za zřej
mý padělek) vedly F. nové edice památek a ze
jména Gebauerova Historická mluvnice čes
ká; neuznávaje průkazné koincidence s Han
kou, hledal F. obdoby v jiných staročeských 
textech. Na Gebauerovu kritiku prokazující 
spornost F. výkladů, odpověděl v několika 
článcích, v nichž se připravoval pozdější ústup 
z obrany RK. Po 1912 se F. stal nejvýznamněj
ším představitelem jazykové kritiky RKZ 
v období po Gebauerovi (rozšířil okruh námi
tek mj. upozorněním, že v RK je silná vrstva 
biblických latinismů, zvláště ze žaltářních pře
kladů); v některých konkrétních případech 
však F. způsobem své argumentace hodnověr
nost námitek proti RKZ do značné míry osla
boval. Po řadu let se F. soustavně věnoval bá
dání o životě a díle J. Husa: výsledkem byla 
jeho účast na vydávání Husových spisů i řada 
časopiseckých studií a knižních prací pokouše
jících se nově osvětlit jednotlivé složky Huso
va odkazu. Syntetizující dílo Literární činnost 
M. Jana Husi přineslo hojnost nového mate
riálu, vyvolalo však také zásadní kritické ná-
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mitky, zejm. K. Nováka, V. Novotného a J. 
Truhláře (F. na ně odpověděl spisem Tři kriti
ky). Populárně vědecké zřetele sledovala mo
nografie Mistr Jan řečený Hus z Husince, pod
statnější význam badatelský měly časopisecké 
stati Husova Postila (Osvěta 1900), K jubileu 
Husovu (Osvěta 1915), Husovo umění slovesné 
(Naše řeč 1925) aj. — Třetí okruh F. literárně- 
historické činnosti se týkal života a díla J. 
Dobrovského. Po vědecké knižní prvotině 
o počátcích literární činnosti J. Dobrovského 
F. nově osvětlil spory Dobrovského s Thá- 
mem a k jubilejnímu roku 1929 přispěl spisem 
Modrý abbé, pojednávajícím jak o Dobrov
ském, tak o jeho významnějších vrstevnících. 
Většina F. dalších publikací týkajících se novo- 
české literatury (zvi. monografie o S. Čechovi 
a Písemnictví české slovem a obrazem od nej
dávnějších dob až po naše časy) neušla v od
borných posudcích podstatným výtkám k je
jich badatelskému přínosu. Ten znamenaly 
hlavně F. práce z oboru staročeské filologie, 
kritická chrestomatie Nejstarší památky jazy
ka i písemnictví českého (1903) a Česká příslo
ví (1911 — 13), dílo vzešlé z objevu nejstarší 
sbírky staročeských přísloví před Smilem 
Flaškou. F. zasáhl i do dějin staročeského 
slovníkářství vydáním a rozborem slovníků 
doby lucemburské (Klaret a jeho družina). Do 
oblasti ryze lingvistické patří Slovník český 
(1901), náběh k soustavnějším kulturním ději
nám spisovného jazyka Náš jazyk mateřský 
(1924), jazykový rozbor některých nej starších 
jmen osadních Nejstarší Čec/ry(1930) aj. Kriti
ky nezůstala ušetřena ani F. vydavatelská me
toda, jakkoli se v průběhu let zdokonalovala 
a vyhraňovala (zejména edicemi spisu O mu
čednících českých knihy paterý, Hájkovy kro
niky aj.). F. přednosti — pronikavost úsudku, 
rychlost postřehu a smělost závěrečných sou
dů — se nejlépe osvědčovaly právě na pomezí 
filologie, textové kritiky a literárního dějepi- 
sectví; už ve své době byla odmítána chvat- 
nost F. práce, sklon k duchaplné výmluvnosti, 
nahrazující přesnost důkazů, a předpojatost 
tvrzení. — F. zůstal celý život zastáncem tra
dičních filologických metod, omezujících se 
hlavně na otázky textologické a filiační. Toto 
pojetí literárněhistorické práce, názorová kon
zervativnost i tradičně chápané vlastenectví 
stavělo F. dílo stranou metodologických výbo
jů meziválečného období.

ŠIFRY: Dixi, dixi, Flhs., V. F., V-s. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Athenaeum (od 1891); Besedy lidu (1920); Čas 
(od 1896); Čes. časopis historický (od 1931); ČČM 
(od 1895); Časopis pro moderní filologii (1918); Ča
sopis Matice moravské (od 1904); Čes. osvěta (od
1908) ; Čes. slovo (od 1933); Čes. lid (od 1904); Čes. 
svět (od 1906); Hlas národa (od 1896); Jihočes. sbor
ník historický (1936); sb. K. H. Mácha (1937); Kmen 
(od 1918); Květy (od 1908); Lid. noviny (od 1936); Lí
pa (od 1919); Listy filologické (od 1890); Lit. listy (od 
1894); Lumír (od 1933); Máj (od 1903); Nár. osvobo
zení (od 1931); Nár. listy (od 1902); Národopis. věst
ník českoslovanský (od 1921); Naše doba (od 1894); 
Naše řeč (od 1917); Osvěta (od 1897); Program Mi
nervy (od 1899); Přehled (od 1904); Samostatnost 
(od 1906); Slavia (od 1924); Slovesná věda (od 1947); 
Slovo a slovesnost (od 1937); Topičův sborník (od 
1916); Tribuna (od 1921); Venkov (od 1916); Věstník 
ČAVU (od 1902); Zlatá Praha (od 1898); Zvon (od 
1915). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře a jazyce: Po
čátky literární činnosti Josefa Dobrovského (1895); 
Boj o Rukopisy (1896); Knihy české v knihovnách 
švédských a ruských (1897); Podrobný seznam slov 
Rukopisu kralodvorského. Se zvláštním zřetelem ke 
kritice čtení a výkladu (1897); Literární činnost Mist
ra Jana Husi (1900); Odpověď Listům filologickým 
(1900); Písemnictví české slovem a obrazem od nej- 
dávnějších dob až po naše časy (1901); Mistr Jan ře
čený Hus z Husince (b. d., 1901); Tři kritiky (polemi
ka, 1901); Vrstevník Husův (1902); Hus. Jeho život 
a dílo (1905); Předchůdcové Husovi (1905); Spory 
Dobrovského s Thámem (1906); Svatopluk Čech 
(1906); Komenského Moudrost a její prameny (b. d.,
1909) ; Mistr Jan Hus (1915); O vlastních jménech 
(1917); Mistr Jan Hus a národ český (1918); Náš ja
zyk mateřský. Dějiny jazyka českého a vývoj spi
sovné slovenštiny (1924); Modrý abbé. Osobnost 
a vrstevníci Josefa Dobrovského (1929); Hus tvůr
cem spisovné češtiny (b. d., 1929); Nejstarší Čechy. 
Jazykový rozbor některých nej starších jmen osad
ních (1930). ■ REDIGOVAL periodikum: Národní 
listy (rubr. fejetonů, 1906). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: Mistr Jan Hus: Postila (1900); Nejstarší ruko
pisy staročeských Modliteb (1900); M. Polův Milion 
(1901); Slovník český. Rukověť českého pravopisu, 
mluvnice a frazeologie (1901); Mistra Jana Husi 
Traktát o odúmrtí (1902); Nejstarší památky jazyka 
i písemnictví českého 1. Prolegomena a texty (1903); 
M. J. Husi Sebrané spisy. Z lat. přel. M. Svoboda (6 
sv., 1904—08); Máj. Báseň K H. Máchy (1905); Čes
ká přísloví (1911 — 13); Živá slova. Sbírka slavných 
výroků, citátů, hesel, průpovědí (1915); Věrný sní
mek původního rukopisu Máje (1916); M. J. Husi 
veškeré listy 1—3 (1915—16; 1. Obrany v Praze 
1408—12; 2. Obrany ve vyhnanství 1413—14; 3. 
Obrany v Kostnici 1413—14); Veškeré listy Husovy 
(1916); Husitský brevíř (1917); Zpráva Petra z Mla- 
denovic o soudu a odsouzení M. J. Husi v Kostnici
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(1917); O mučennících českých knihy paterý (1917); 
Sinapiuse Neoforum (1918); Václava Hájka z Libo- 
čan Kronika česká 1—4 (1918—29); Dalimil (1920); 
Klaret a jeho družina (1926); J. Dobrovského kritic
ké rozpravy o legendě prokopské (1929); Viktorin 
Vojtěch: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. 
Dokumentární fotografie (1930, přepis a poznámky); 
M. lo. Hus Quodlibet 1411 (1938); Kniha užitečná 
i kratochvilná, jež slově Rada všelikých zvířat... od 
Jiřího Melantricha z Aventýna po čtvrté vydaná 
v Praze 1815 (1939, se Z. Tobolkou a V. Machkem); 
M. lo. Hus Sermones in capella Bethlem (1941); Jo
sefa Dobrovského vydání Rady zvířat a Fenclova 
Radda zvieřat (1942).i

LITERATURA: aref. Boj o Rukopisy: ČČH 1896; 
J. Kvíčala, Čes. muzeum filologické 1896; V. J. (Ja- 
gič), Archiv fůr slavische Philologie 1896; J. Vlček — 
J. Jakubec, Čas 6. 6. 1896; J. H. (Herben), Čas 6. 6. 
a 13. 6. 1896; an., Hlas národa, f4. 6. 1896 b; J. Ge- 
bauer: O nové obraně padělaného Rukopisu králo
védvorského, LF 1896; aref. Podrobný seznam slov 
Rukopisu kralodvorského: J. Truhlář, ČČM 1897; H. 
Jireček, Věstník KČSN 1897 b;b ref. Písemnictví 
české slovem a obrazem od nejdávnějších dob až po 
naše časy: Red. (J. Truhlář), ČČM 1897; T. (J. Truh
lář), Lit. listy 1898 b; aref. Literární činnost M. J. 
Husí: V. Novotný, LF 1900; K. Novák, LF 1900; J. 
Truhlář, Čas 1900; A. P. (Procházka), Moderní revue 
1901 b; Č. Zíbrt: ref. Mistr Jan řečený Hus z Husin
ce, ČČM 1904; aref. Svatopluk Čech: A. Pražák, 
Zvon 1906; H. Jelínek, Pražská lid. revue 1906 b; 
aref. edice Husových listů: R. (V. Červinka), Zlatá 
Praha 1915; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 1915 b; J. 
V. Šimák: ref. edice V. Hájka z Libočan Kronika 
česká, ČČM 1918; ML (J. Máchal): ref. ed. Dalimil, 
ČČM 1920; aref. Náš jazyk mateřský: F. Trávníček, 
Naše věda 1924; F. Oberpfalzer, Kritika 1925 b; F. 
Mareš: Boj proti Rukopisům, kteraký by konec měl 
vžiti, ukázali A. Kraus a V. F. (1929); A. Grund: Jubi
leum Dobrovského a literární historie, ČMF 1929; J. 
Vrzalík: Filologické metody (polemika o Rukopisy), 
Nedělní list 17. 4. 1932; B. Havránek: Nové vydání 
památek staročeského jazyka a literatury, Naše vě
da 1932; J. E. Hanka: Flajšhansiana (Zázrak hostýn
ský, Vražda, Kytice), Fronta 1933/34, č. 4, 5, 6, 9, 10; 
A. Neumann: Ke sporu o Hostýn. Odpověď na ref. 
prof. Dra F. v ČČH 1934, Hlídka 1934; B. Smékal: 
Spor o tradici hostýnskou (o polemikách A. Neu
manna s V. F.), Život 1935; A. Novák: V. F., LidN 1. 
7. 1936; F. Trávníček: V. F. pětasedmdesátníkem, 
LidN 1. 7. 1941; ak osmdesátinám: V. Š. (Šmilauer), 
ČMF 1946; K. P. (Polák), PL 29. 6. 1946; -kov, Svob. 
slovo 29. 6.1946; J. Brambora, Práce 2. 7.1946; F. Ti
chý, Svob. noviny 2. 7. 1946; an., Rodokmen 1946 b; 
F. H. (Hampl): V. F., Práce 20. 7. 1947; anekrology: 
A. Pražák, Slovesná věda 1949/50; red., NŘ 1950; jk, 
Marginálie 1951; F. M. Bartoš, Jihoč. sb. historický 
1951; A. Pražák, Národop. věstník českoslovanský 
1951; M. Vey, Revue des études slaves 1951 a. vk

Julie Flanderková

* 19. 5. 1904 Praha

Publicistka, básnířka a prozaička, autorka grafolo- 
gických prací.

Roz. Jelínková. Její otec byl úředník. Obecnou 
školu vychodila ve Zdíkově u Vimperka 
(1910—13) a v Telcích u Loun (1913—15), 
měšťanskou školu ve Zlonicích u Slaného. 
1918 — 21 studovala na Vyšší dívčí škole v Pra
ze, na UK složila zkoušky z angličtiny a něm
činy. 1922—23 žila jako vychovatelka v Paříži, 
kde absolvovala na Sorbonně kursy francouz
štiny a psychologie. Po návratu byla úřednicí 
turistické informační kanceláře v Praze. Od 
1925, kdy se provdala za Františka Flanderku 
(1884—1953), novináře, soudničkáře (mj. za
kladatele a redaktora čas. Soudní síň) a znalce 
písma, se až do 1950 věnovala literární tvorbě 
a publicistice; soustavně spolupracovala ze
jména s čas. Aktivisté (1936—38; byla též člen
kou stejnojmenné skupiny) a MO-NO (Módní 
noviny, 1946—48). 1936 podnikla cestu do 
SSSR, později do Řecka, Itálie aj. 1950—64 
byla tajemnicí ÚV Čs. strany lidové, od 1949 
působila v ženském a mírovém hnutí; od 1964 
soudní znalkyně písma a grafologie.

Základním principem své střízlivě věcné po
ezie učinila F. kontrast, a to i v kompozici ce
lých sbírek. Inspirována pamětihodnostmi Pa
říže, složila ve své prvotině obraz rozporupl
ného pařížského života, ve sbírce Ejhle, dítě 
hledala v drobných prchavých zážitcích záko
nitost údělu ženy — matky. Kniha povídek 
Úsměv Afrodity střídá náměty z prostředí spo
lečenské smetánky a proslulých evropských 
měst s obrázky z českého venkova. Věcné 
a prosté záznamy Pět dnů, čtyři noci zachycují 
z osobní perspektivy nejen události Pražského 
povstání, ale také jejich atmosféru, kolísající 
mezi nadějí a zoufalstvím. Časopisecky publi
kuje F. cestopisné črty, soudničky, politické 
články aj.

PŘÍSPĚVKYin: Aktivisté (od 1936); Důvěrník (od 
1966); Lid. demokracie (od 1950); Lísteček (od 1939); 
Mír (od 1951); Modistka (od 1926); MO-NO (1946— 
48); Nár. politika (od 1926); Uboj (od 1938); Venkov 
(od 1927); Ženský obzor (od 1929). iKNIZNĚ.Be/e- 
trie: Tristium Parisii (BB 1930); Ejhle, dítě (BB b. d., 
1936); Úsměv Afrodity (PP 1940); Devatero kvítků 
(PP pro ml., 1940); Pět dnů, čtyři noci (Rp b. d., 1945).
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— Ostatní práce: Grafologie pro každého (1947). 
■ REDIGOVALA časopisy: Modistka (1926-39); 
Lísteček (dětská rubrika Nedělních listů, 1939— 
40). ■

LITERATURA: vp- (V. Prokůpek): ref. Tristium 
Parisii, Venkov 11. 5. 1930; -pa- (F. S. Procházka): 
ref. Ejhle, dítě, Zvon 1936/37, č. 25; b. (V. Běhounek): 
ref. Úsměv Afrodity, Nár. práce 30. 8. 1940.

ab

Smil Flaška z Pardubic a Rychmburku

* těsně před polovinou 14. století
† 13. 8. 1403

Nejvyšší zemský písař, významný politický činitel, 
autor tendenčního básnického díla, které ovlivnilo 
pozdější literární tvorbu aktuálně zaměřenou.

Pocházel z významného panského rodu, byl 
synem Viléma z P. a R., synovcem pražského 
arcibiskupa Arnošta z P. Studoval na pražské 
univerzitě a dosáhl tu (před 1367) hodnosti ba
kaláře. 1384—85 se účastnil pře svého otce 
s králem Václavem IV. o Pardubice (které na
konec připadly králi). Po otcově smrti (1389 
nebo 1390) zdědil rozsáhlý majetek, ale pro 
obtíže při hospodaření část panství nejprve 
pronajal a nakonec prodal. Podílel se význam
ně na politickém životě: 1395 se stal členem 
konzervativní panské jednoty orientované 
proti Václavovi IV. a od 1396 nastoupil do 
funkce nejvyššího zemského písaře. Když se 
1402 po zajetí krále nechtěla královská města 
podrobit panské vládě, účastnil se jako hejt
man čáslavského kraje tažení proti Kutné Ho
ře, při němž padl.

Smilovi F. se připisuje několik literárních 
děl. Nepochybně je autorem Nové rady, alego
rické didaktické básně, do níž vtělil své stát
nické zkušenosti i konzervativní názory. Pro
náší je v dialozích ptáků a zvířat, kteří radí 
mladému králi lvu, jak má vládnout a jak má 
žít. Některé rady jsou míněny vážně, jiné iro
nicky, ale v podstatě všecky jsou zaměřeny ak
tuálně (jen nemnohé z nich lze chápat jako 
obecné). Přes značný rozsah (2 126 veršů) 

a tendenční zaměření není Nová rada mono
tónní. Autor byl mistrem kompozice a oživil 
své dílo vkládáním přísloví, sentencí, ironický
mi pasážemi ap. Oblibu Nové rady dokládá je
jí uvedení do oběhu ještě po husitských vál
kách, její volné latinské přebásnění J. Skálou 
z Doubravky i její působení na vznik podob
ných skladeb českých (Rada zhovadilých zvie- 
řat a ptactva k člověku, pravděpodobně dílo J. 
M. Fencla). Cituje z ní také V. K. ze Všehrd 
v Knihách devaterých a úryvků z ní užívá 
týmž způsobem jako dokladů právní povahy. 
Ideově a formálně jsou s Novou radou spjaty 
i další, přibližně stejně staré skladby tzv. Smi- 
lovy školy, zejména Rada otce synovi, v níž 
starý rytíř udílí svému synovi při předávání 
meče a kopí naučení prozrazující autorovo 
úsilí obhajovat feudální pořádek, a Svár vody 
s vínem, v němž se formou oblíbeného středo
věkého žánru sporů (svárů) rozhoduje o po
třebnosti vody a vína světu. Smilovi bývá (asi 
neprávem) připisována sbírka českých příslo
ví, označovaná jako Proverbia Flassconis.

RUKOPISNĚ: Nová rada (opis z 1459 v kodexu 
psaném J. Pinvičkou z Domažlic, pravděpodobně 
starší opis v sborníku Opatovickém a tzv. třeboňský 
zlomek, obsahující asi 300 v. se zápisem orlovy rady 
v konvolutu Oldřicha Kříže z Telče). ■ EDICE: No
vá rada: in Výbor z literatury české 1 (1845, red. J. 
Jungmann); S. Flaška z P.: Nová rada (1876, ed. J. 
Gebauer; 1950, ed. Jí Daňhelka); J. Daňhelka: Tře
boňský zlomek Nové rady (studie s edicí třeboňské
ho zlomku), LF 1947 ↓ukázky: in Výbor z české lite
ratury od počátků po dobu Husovu (1957);(překlad 
do nové češtiny:) S. F. z P.: Nová rada (1940, přel. F. 
Vrba). — Skladby tzv. Smilovy školy: Rada otce sy
novi, ČČM 1892 (ed. F. Patera) 4- LF 1892 (ed. F. 
Frank); Staročeské satiry Hradeckého rukopisu 
a Smilovy školy (1962, ed. J. Hrabák, obsahuje: Pod- 
koní a žák, Svár vody s vínem, O ženě zlobivé; tam 
též zpráva o předchozích vydáních). — Proverbia 
Flassconis: F. Palacký: Pana S. F. z Richenburka 
sbírka přísloví českých, ČČM 1827; V. Flajšhans: 
Česká přísloví (1911 —13). ■

LITERATURA: J. Gebauer: Úvahy o Nové radě 
S. F. a Radě zvířat..., Oborník věd. Muzea Král. čes. 
1873; J. B. Čapek: Alegorie Nové rady a Theriobulie, 
Věstník KČSN 1936 4- Vznik a funkce Nové rady, 
Věstník KČSN 1938; J. Hrabák: Smilova škola 
(1941). ij. E. Vocel: Význam básní S. z P. a R., ČČM 
1855; J. Feifalik: Herr S., genannt F. von P., Studien 
zur Geschichte der böhmischen Literatur (Vídeň 
1859); J. Jireček: Dra Jana Gebauera Úvahy o Nové 
radě p. S. F. z P. a o Radě zvířat skladatele nezná
mého s úvodem o báji zvířecké, ČČM 1873 4- Ru-
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kověť 1 (1875); an. (F. Mareš): Nová rada. Báseň pa
na S. F. z P. (ref. Gebauerovo vyd. se zprávou o tře
boňském zlomku), ČČM 1877; A. Kraus: K Smilově 
Nové radě, LF 1904; V. Flajšhans: Drobné příspěv
ky, ČČM 1905; P. M. Haškovec: K literární činnosti 
Smilově, LF 1917; F. M. Bartoš: Zur Deutung der 
Nová rada des S. F. z P., Slavische Rundschau 1938; 
J. B. Čapek: Die Ironie des S. F., Slavische Rund
schau 1938; K. Polák in S. F. z P.: Nová rada (1940); 
J. Hrabák: Dvě redakce staročeské Rady otce syno
vi, Studie a práce lingvistické 1 (1954) →Studie ze 
starší české literatury (1956); Z. Tichá: Několik po
známek ke vztahu básní Hynka z Poděbrad k bá
sním tzv. Smilovy školy, LF 1962 4- Básnická škola 
Hynka z Poděbrad, ČLit 1963 4- Staročeské básně 
složené bezrozměrným veršem (1969); E. Petrů: Za
šifrovaná skutečnost (Ostrava 1972); J. Hejnic, M. 
Horná, E. Petrů: Jan Dubravius, Theriobulia. Rada 
zvířat (lat. vyd. a čes. překlady, 1983); viz též EDICE.

zdt

Alexandr Fleischer

* 26. 4. 1874 Praha
† 21. 4. 1946 Praha

Překladatel z angličtiny.

Podepisoval se též Alex F. Zprvu působil jako 
účetní revident, pak jako úředník Zemského 
výboru v Praze, 1910—15 učil na Českoslo- 
vanské obchodní akademii, po převratu praco
val na ministerstvu obchodu.

F. překládal soudobou anglickou a americ
kou prózu, mezi autory se specializoval na po
pulárního spisovatele dobrodružné literatury 
J. O. Curwooda.

PŘÍSPĚVKYzn: Venkov (od 1924). BKNIŽNĚ. Pře
klady: J. O. Curwood: Pronásledovaná žena (1924) 
4- Žlutý ďábel (1925) 4- Lovci vlků (1926) 4- Muži 
statečných srdcí (1926) 4- Zlaté údolí (1926) 4- Filip 
Steele od Královské jízdní policie (1927) 4- Černý 
lovec (1928) 4- Král šedých medvědů (1928) 4- 
V božím kraji (1928) 4- Průkopníci svobody (1930); 
R. Kipling: Povídky zednářské lóže (1930); E. P. Op- 
penheim: Podivná sázka pana Arnošta Blisse (1930); 
A. R. Saint Johns: Žena, která oslnila (1934); B. 
Ruck: Milenci, kteří se nesetkali (1934); P. G. Wode- 

house: Archibaldovy nerozvážnosti (1934); S. Mo- 
rrell: Viděl jsem ukřižování (1946). ■ REDIGOVAL: 
Věstník Klubu alpinistů československých v Praze 
(1934-35).

ah

Jindřich Fleischner

* 5. 3. 1879 Jičín
† 14. 8. 1922 Berlín

Esejista se sociologickým zaměřením na problémy 
technické kultury, překladatel, sociálně demokratic
ký národohospodář.

Původem z židovské jičínské rodiny (matka 
vedla zlatnickou živnost), vystudoval gymná
zium v rodišti a chemii na pražské technice. 
Živě se účastnil radikálního studentského hnu
tí (1898—1902), zejména ve spolku Slavia. 
1904 — 19 pracoval jako chemik cukrovaru 
v Litoli u Lysé n. L., pak byl krátce osobním 
tajemníkem sociálně demokratického ministra 
Hampla a nakonec ministerským radou v mi
nisterstvu veřejných prací; zemřel na mrtvici 
při návštěvě v Německu.

J. F. publikoval nejprve odborné práce 
z oboru kvasné chemie, brzy se však začal za
jímat o problémy národohospodářské 
a o vztahy techniky a společnosti. Měl rozsá
hlé kulturní znalosti a zaujetí pro poezii a lite
raturu vůbec, zejména pro Goetha, z něhož ta
ké překládal; tlumočil i německou (G. Keller) 
a francouzskou prózu (A. France, A. Gide) 
a do němčiny překládal české básně a esejisti- 
ku (Z. Wirth: Kutná Hora). Už v mládí se 
přimkl k reformnímu socialismu a k Ostwaldo- 
vě energetické přírodní filozofii; v jejich inten
cích promýšlel soudobé společenské problé
my, zejména pak otázku, jak využít techniky 
jako nástroje kulturního vývoje. V polemice 
s I. Olbrachtem, která odhalila iluzornost F. 
socializačních snah, se nedlouho před defini
tivním rozštěpením sociální demokracie sám 
označil za „konzervativního socialistu“; 
nápravu kritického stavu společnosti viděl 
v „rozvážném“ vědeckém studiu schopném re-
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dukovat politickou a hospodářskou moc kapi
talismu.

PŘÍSPĚVKYin: Čechische revue (od 1907 překlady 
A. Sovy a O. Březiny); Červen (od 1918); Kmen (od 
1919); Nár. obzor; Právo lidu (od 1917); Přehled (od 
1911); Rozhledy (od 1904, překlady P. Altenberga); 
Sociální úkoly; Stopa (od 1911); Středa; Tribuna (od 
1919). ■ KNIŽNĚ.Pře/c/ady: H. Ch. Lambek: Soulad 
v duši (1910, s J. Novákem); J. W. Goethe: Výběrové 
příbuznosti (2 díly, 1910 a 1911); A. Gide: Imoralista 
(1913); A. France: Bohové žíznějí (1914); G. Keller: 
Zelený Jindřich (1916); W. Mauthner: Marx a Lenin 
(1920). — Ostatní práce: Zotročený svět drobnohled
ný (1907); O kvašení a enzymech (1908); Výroba lihu 
a jeho používání (1910); Technikové a veřejná sprá
va (1910, s A. Bašusem); Technická kultura (1916); 
Chrám práce (1919); Cíl a cesty socializace (1920); 
Dějiny pracovního poměru (1920); Socializační plá
ny na úpravu uhelného hospodářství (1920); Básník 
a inženýr (1920, vzájemná polemika s I. Olbrach- 
tem); Socializace v praxi (1920); Dělník a průmyslo
vá výroba (1921); Výchova k práci (1921); Závodní 
rady a jejich úkoly (1921). ■ REDIGOVAL: Zprávy 
uhelné rady československé.!

LITERATURA: ■ nekrology: J. Hrdina, Var 1922; 
K. Čapek, LidN 15. 8. 1922; an., Akademie 1922 ■.

mb

Karel Fleissig

* 4. 1. 1912 Lineu Plzně
† 7. 2. 1976 Plzeň

Prozaik lyricko-reflexívního typu a básník, spjatý ži
votem, veřejnou činností a převážně i lokalizací 
svých děl s plzeňským krajem.

Pocházel z hornické osady Sulkov, vyrůstal ve 
Zbůchu u Plzně, kde byl jeho otec důlním zří
zencem. Ze zdejší obecné školy přešel na kla
sické gymnázium do Plzně (mat. 1931). Studo
val na filoz., později na právnické fakultě UK 
v Praze (doktorát 1945). Za okupace byl advo
kátním praktikantem v Plzni, od 1943 totálně 
nasazen v továrně na obuv v Černošíně u Stří
bra; oženil se 1944. Po válce působil jako kri
minální komisař u oblastní kriminální úřadov
ny v Plzni, od 1949 jako komisař politické 

správy u ONV Plzeň-venkov a po jeho zrušení 
u KNV v Plzni. 1951 pracoval jako referent 
v Čs. rozhlase v Plzni, 1952—54 v Západočes. 
papírnách jako strojník a později jako vedou
cí závodní školy práce. V dubnu 1954 se vrátil 
do plzeňského rozhlasu, kde působil jako refe
rent a později jako redaktor literárnědrama- 
tické redakce a krajové redakce; rozhlas také 
odvysílal jeho adaptace prozaických děl (např. 
románů K. J. Beneše), překlady (Elegie J. W. 
Goetha aj.) a populární satirický pořad Pa- 
noptikum, jehož byl spolutvůrcem. Po vážném 
onemocnění (1960) pracoval v Krajském pod
niku pro film, koncerty a estrády v Plzni, od 
1963 byl odborným archivářem Státního ar
chívu v Plzni, od 1971 ředitelem Knihovny 
města Plzně; 1973 odešel do důchodu.

Do literatury vstoupil F. sbírkou melancho
lických veršů o zklamané lásce a básnickými 
skladbami, v nichž za nacistické okupace vy
slovil úzkost o osud české země. Verše a ojedi
něle i překlady německé, vietnamské, tur- 
kmenské, uzbecké aj. poezie sice publikoval 
časopisecky až do konce života (nebo byly vy
sílány v rozhlase), ale knižně je nevydal. 
I v prozaických dílech zůstal E vyznavačem 
lyrismu reflexívního typu. Zatímco prozaická 
prvotina o marném hledání lásky, krásy a štěs
tí Návrat je poznamenána abstraktním poje
tím tématu a ornamentálním stylem, přinesly 
jeho historické prózy konkrétně situovaný 
a dramatický děj a životnější postavy. Zpraco
val v nich momenty z historie Plzně: v románu 
Ryšavec s labutí šarvátky šlechtice typu Miku
láše Dačického s měšťany, v cyklickém příbě
hu Žoldnéřské intermezzo stavovský odboj na 
prahu třicetileté války; volně souvisí s tímto 
tematickým okruhem i F. román Za hvězdou 
mořeplavce Behaima o německém kosmogra- 
fovi a objeviteli v portugalských službách, je
hož předkové pocházeli z Plzeňska. Další 
okruh F. beletrie tvoří prózy odehrávající se 
koncem 30. let a za nacistické okupace (Píseň 
o Martínkovi, Ďábelská fuga); z nich medita- 
tivní novela Cestopis lásky nazírá předválečná 
léta v Československu prizmatem rozpolcené
ho Francouze, jehož citové a mravní ztrosko
tání vrcholilo souběžně s válečnými událostmi.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: O. Jarský, Otakar Varský, 
Otto Vltavský; (FI), (ig). ■ PŘÍSPĚVKY m.Čes. de
ník (od 1927); sb. Doteky země (1977); Hej rup (od 
1936); Host do domu (od 1958); Lit. měsíčník
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(1976); Mor. orlice (od 1929); Nová doba (od 1931); 
Pravda (Plzeň, od 1946; články o spisovatelích a ma
lířích plzeňského kraje); Rudé právo (od 1971); sb. 
Setba (1955); Studentský časopis (od 1929). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Melancholická láska (BB 1934); Návrat 
(PP 1944); Hymnus (B 1945); Nebeská romance (B 
1945); Ryšavec s labutí (R 1947); Píseň o Martínkovi 
(P 1963); Žoldnéřské intermezzo (PP 1966); Cestopis 
lásky (P 1971); Ďábelská fuga (P 1976); — posmrtně: 
Za hvězdou mořeplavce Behaima (R 1977); Hříšné 
časy (R 1981); Stromy (PP 1982). — Ostatní práce: 
Plzeň (text k fotografiím J. Kubína, 1971); Sto let 
Knihovny města Plzně (samost. příl. Zpravodaje zá- 
padočes. knihovníků, 1976).i

BIBLIOGRAFIE: H. Ryšánková: K. F. (Plzeň 
1970). ■ LITERATURA: -a- (M. Matas): ref. Melan
cholická láska, Plzeňský list 18. 5. 1934; areí. Ry
šavec s labutí: u, Práce 27. 11. 1947; (t), Svob. směr 
10.12. 1947; -jk- (]. Kraus), Pravda 14. 12. 1947; O., 
Nový den 1. 1. 1948 ■; F. Fabian: ref. Píseň o Mar
tínkovi, RP 18. 12. 1963; K. J. Beneš: Milý soudruhu 
F. ..., Pravda 17. 11. 1963 (ref. Píseň o Martínkovi) 
+ ref. Žoldnéřské intermezzo, Pravda 3. 11. 1966; 
(rh) (R. Hrbek): Kytička K. Fleissigovi, Pravda 4. 1. 
1972; V. Viktora: ref. Cestopis lásky, Pravda 4. 2. 
1972; (ra): ref. Ďábelská fuga, Pravda 5. 10. 1976; 
Red.: Ďoslov, in K. F.: Za hvězdou mořeplavce Be
haima (1977); J. Šnobr: ref. Za hvězdou mořeplavce 
Behaima, Pravda 13. 4. 1978; ■ nekrology: M. Stie- 
bitz, Zpravodaj západočes. knihovníků, duben—čer
ven 1976; R. Hrbek, Pravda 19. 2. 1976 ■.

vv

Josef Flekáček

* 2. 2. 1857 Uhlířské Janovice
† 19. 9. 1906 Žižkov (Praha-Ž.)

Spisovatel pro mládež, překladatel z italštiny a ka
tolicky orientovaný divadelní a literární kritik; autor 
povídek, divadelních her a drobných beletristicko- 
naučných prací.

Nižší třídy gymnázia navštěvoval v Benešově 
(1868—71) a v Mladé Boleslavi (1871 —72), 
pak vystudoval v Praze učitelský ústav. Po 
maturitě (1876) působil jako mladší učitel 
v Sopce u Mělníka, 1877 —81 v Praze-Vysoča- 
nech a poté na měšťanské škole na Žižkově, 
naposledy jako řídící učitel.

Původní produkce J. F. zahrnuje vedle poví
dek a divadelních her popularizační prózy 
a příležitostné práce v podstatě neliterárního 
charakteru (např. návody k proslovům a reci
tacím pro školu a společnost). V duchu pate
tické rétoriky jsou psány příležitostné básně 
věnované dobovým událostem (požár Národ
ního divadla, záležitosti panovnické rodiny). 
V popularizačních pracích se projevuje rozdíl
ná míra beletrizace. Cestopisné obrázky mají 
mnohem blíže k průvodcům než k povídkám, 
u přírodopisných povídek připomíná beletrii 
jen rámec; naučná stránka převažuje i v histo
rických obrázcích a povídkách z antiky, stře
dověku i novějších dějin. Nejblíže k původní 
povídkové tvorbě mají obrázky „ze života za
sloužilých českých mužů a žen“ Z českého ži
vota. Náčrt životopisu postav národního obro
zení je často součástí drobného příběhu a ně
který (např. o archeologických výpravách V. 
Krolmuse) přerůstá už v malou povídku. Nej
rozsáhlejší část F. beletristického díla tvoří 
povídky určené mládeži různého věku: pro 
nejmenší drobná pohádková vyprávění o tom, 
jak rostliny a zvířata přišly ke svým charakte
ristickým rysům (Růžové lístky), pro starší pří
běhy ze života (s dobové příznačnými motivy 
vystěhovalectví nebo mecenášské pomoci chu
dým dětem) i z historie (kruté osudy mladých 
chlapců za sedmileté války v kn. Ve službách 
Bedřicha Velikého). Autorovo silné nábožen
ské cítění, které zprvu nacházelo pochopení 
pro osud českých pobělohorských exulantů (V. 
Hollar) i pro velkorysost válečníka Prokopa 
Holého (Husité před Naumburkem), se v po
sledním souboru historických povídek z třice
tileté války a z válek husitských (Boje a vítěz
ství) změnilo v bojovný katolicismus: J. F. pro
kládá svá vyprávění výpady proti české libe
rální historiografii a s pamfletickou zaujatostí 
líčí všechno nekatolické. Hlubší vykreslení do
by a postav je nahrazeno opakujícími se fráze
mi o zločinnosti stavovských a husitských 
vojsk, o věrnosti císaři, o lidumilnosti a vlaste
nectví katolíků. Obdobným duchem se vyzna
čuje i divadelní hra ze současnosti Návrat. Ve
dle ní napsal J. F. několik vánočních her na 
tradiční motivy a příležitostné dramatické vý
stupy s historickou (Husité před Naumbur
kem) i současnou látkou (Z našeho života — 
o založení matiční školy na českém severu). 
Zvláště v ranějším období se J. F. věnoval pře- 
kladatelství z italštiny; pořídil první český pře-
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klad Boccacciova Dekameronu a několik dal
ších prozaických překladů. Je také autorem 
prvního česko-italského slovníku. Zabýval se 
školskou problematikou v pedagogických ča
sopisech a v katolickém orgánu Vlasť působil 
po léta (1886—1904) jako divadelní referent; 
otiskoval zde též literární úvahy, překlady 
i vlastní verše a prózu.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Jos. Fl. Karafiát; Jos. Fl. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Beseda učitelská (od 1879); Čes. 
škola (od 1888); Komenský (od 1876); Lumír (od 
1875); Malý čtenář (od 1889); Mělničan (1877); Pale
ček (1884); Posel z Budce (od 1878); Světozor (od 
1875); Školník (od 1877); Vlasť (1886-1904); Vy
chovatel (od 1891); Zlaté mládí (od 1889). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Růžové lístky (PP 1884); Ze života (PP 
1885); Husité před Naumburkem (D 1885); České 
květy (příležit. verše, proslovy a scénka Z našeho ži
vota, 1887); Drobné obrázky dějepisné (PP 1888); 
Obrázky cestopisné a zeměpisné (PP 1889); Drobné 
povídky dějepisné (1890); Naučné povídky setníka 
Hvězdy (1890); Ve službách Bedřicha Velikého (P b. 
d., 1891); Hlasy vánoční (BB 1892); Z českého života 
1 -2 (PP 1892 a b. d., 1899); Návrat (D 1897); Čarov
ná noc (D se zpěvy a hud. dopr. A. K. Knorra, b. d., 
1897); Boje a vítězství 1—2 (1898 a 1899); Pro kříž 
Kristův (D 1899); Pouť sirotka (D 1900). — Překla
dy ;F. Mastriani: Můj osud záhrobný (1881); V. Ber- 
sezio: Slepcův pes (1882); Půl dne v hotelu (1882, au
tor orig. neuveden); J. Belli-Blanes: Čínská zeď 
(1882); G. Boccaccio: Dekameron (1885, pseud. Jos. 
Fl. Karafiát); C. Cantú: Dobré dítě (1890). — Ostatní 
práce: Trůn a koruna (spis k 40. jubileu vlády Frant. 
Josefa L, 1888); Průvodce po Itálii (1888); Stručný 
slovník česko-italský (1890); Petr Veliký, car ruský. 
O českých klenotech korunovačních (1890); Gratu
lant pro mládež (1895); Malý gratulant pro děti 
(1895); Všeobecný gratulant (1895, s A. Mojžíšem); 
Průvodce Prahou a jejími církevními a dějepisnými 
památkami (1898). ■ REDIGOVAL kalendář: Svatý 
Vojtěch (1902); knižnice: Besedy mládeže 
(1899—1904), Bibliotéka dramatických prací a sólo
vých výstupů pro jeviště katolických spolků (1903— 
04). ■

LITERATURA: -aue- (H. G. Schauer): ref. České 
květy, Lit. listy 1888 4- ref. Drobné obrázky dějepi
sné, Lit. listy 1889; J. Rozvaha (Konierza): ref. překl. 
Dobré dítě, Lit. listy 1890; Fr. Pražský (Dlouhý): ref. 
Naučné povídky setníka Hvězdy, Lit. listy 1891; F. V. 
(Vykoukal): Nové rovy, Osvěta 1906.
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Josef Florian

* 9. 2. 1873 Stará Říše u Telče
† 29. 12. 1941 Stará Říše

Vydavatel, překladatel, kulturní pracovník a katolic
ky orientovaný náboženský propagátor.

Pocházel z rodiny venkovského tesaře. Matu
roval na reálce v Telči, krátce působil na obec
né škole v Kostelní Myslové u Telče, pak ode
šel do Prahy studovat na technice a filozofické 
fakultě. Po absolutoriu působil jako středo
školský profesor v Náchodě (1898—1900). Ze
jména pod vlivem radikálního francouzského 
katolického autora L. Bloye opustil učitelskou 
dráhu a půl roku pomáhal v Mořkově K. Do- 
stálovi-Lutinovovi redigovat časopis Katolic
ké moderny Nový život. Poté se usadil nejprve 
v Hladově, 1911-13 působil ve Velké 
a v Osvětimanech (zde byl po konfliktech se 
státními i církevními orgány zatčen a vězněn 
v Novém Jičíně). 1913 se pak trvale usadil ve 
svém rodišti, kde pokračoval ve svých vydava
telských a vychovatelských záměrech v duchu 
pravého křesťanství a přísných náboženských 
tradic. Mezi F. přátele a ctitele jeho knih patři
li mnozí čeští spisovatelé (O. Březina, J. Deml, 
J. Zahradníček, J. Vašica, F. Halas, V. Závada, 
J. Čapek, V. Holan aj.); v „Kulhavém poutníku“ 
J. Čapek také uchovává vzpomínku na tělesně 
postiženého staroříšského vydavatele (neo
hebný kloub v koleně po úrazu ve vězení). 
1902 se F. oženil a z jeho dvanácti dětí některé 
následovaly otcovy kulturní a umělecké zá
jmy.

Hlavní význam F. činnosti spočívá v jeho 
vydavatelské práci. Přesto, že tato činnost, 
spojená s četnými finančními nesnázemi, zna
menala průkopnický čin na poli české knižní 
kultury, nevycházela ze záliby bibliofila, nýbrž 
tvořila především část F/komplexní, radikální 
představy osvěty a vzdělání, opírající se o stu
dium umění, vědy a náboženství. Knihy a sbor
níky z F. vydavatelské dílny obsahují práce 
teologické, vědecké, filozofické, beletrii přelo
ženou i původní. Z cizí literatury mezi nimi vy
šly hlavně tituly francouzské, ale i četné ně
mecké, polské, ruské aj.; některé z nich měly 
objevitelskou cenu (mj. W. B. Yeats, J. M. Syn- 
ge, F. Jammes, G. Trakl, R. M. Rilke, G. K. Che- 
sterton, F. Kafka atd.). F. vydal i více než 30 ti
tulů českých, a to z literatury starší (Píseň ve-
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selé chudiny, staré koledy, Štítný, Bridel, Bílov- 
ský) i novější (K. J. Erben, J. Zeyer, V. Kosmák, 
J. Deml, J. Durych, K. Schulz). F. spolupraco
val s řadou dobrých překladatelů; překlady ví
ce než 60 prací, hlavně z franštiny (L. Bloy, J. 
A. Barbey ďAurevilly, E. Hello, M. Schwob, A. 
Villiers de Visle, A. Maurois aj.) pořídil sám. 
Svými edicemi významně přispěl k úrovni čes
ké knižní kultury, její grafické úpravy a vý
tvarné náplně; opíral se přitom o přední české 
výtvarníky a grafiky (J. Čapek, ]. Benda, V. H. 
Brunner, J. Konůpek, F. Kysela, A. Slavíček, J. 
Váchal aj.). Obětavá ediční práce, samotářská 
výlučnost, propagátorský zápal pro nábožen
ské a církevní tradice a ideály, sociální konzer- 
vativismus a idealizace starého řádu, odpor 
k měšťáctví a oficiálním konvencím se setká
valy u současníků s úctou, ale i s odporem. Za 
F. života vyšlo v jeho venkovském vydavatel
ství Stará Říše 140 samostatných knih, 131 
sborníků a 27 výtvarných publikací. Práce byly 
rozčleněny do několika edic. První z nich, Stu
dium (1904 — 12), naplňovala monografickými 
díly F. představu osvěty a vzdělání: její jádro 
tvoří díla L. Bloye a náboženská literatura. Na 
Studium časově navázala edice Nova et vetera 
(1912 — 21), obsahující menší příspěvky ze 
starší i soudobé, cizí i české literatury, práce 
vědecké i teologické. Edici Kurs (1912—46) 
tvořila převážně odborná literatura se zesíle
ným důrazem na přírodní vědy a filozofii; edi
ce Archy (1926—44,2. řada 1945—48) předsta
vuje sborníky, které ve volných arších a listech 
přinášely jednotlivé příspěvky tak, aby se daly 
volně řadit podle potřeb čtenáře. F. tu do dů
sledku uskutečnil záměr, který byl patrný již 
ve sbornících edice Nova et vetera. Konečně 
nejobsáhlejší edici, pokračující podobně jako 
Kurs a Archy i po F. smrti, tvořilo Dobré dílo 
(1912—48), v němž je zastoupena hlavně svě
tová i česká beletrie. K edicím Nova et vetera 
a Archy F. také připojoval zvláštní kartotéční 
lístky, poskytující čtenáři možnost vlastních 
poznámek a obsahující též F. komentáře k vy
dávaným dílům. V nich vyslovoval své apodik- 
tické literární i názorové soudy. Odmítal např. 
A. Jiráska, J. S. Machara, T. G. Masaryka, K. 
Čapka, J. Karáska, F. Šrámka, ale také část dí
la J. Durycha nebo Šaldův kritický styl, na
opak vysoce ocenil V. Vančuru.

PŘÍSPĚVKY in: Akord (1941); Lid. noviny (1927); 
Moderní revue (1903); Nový život (1902); Tribuna 

(1920). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře .Stu
dium a jeho redakční a administrativní záležitosti 
v letech 1903—1905 (1912); — posmrtně: Okolo na
šich (P 1945). — Překlady: L. Bloy: Zde se vraždí 
velcí lidé (1902) 4- Syn Ludvíka XVI. (1904) -I- Bre
taň vyobcovaných. Hrozné dítě. Blázen Prašivec 
(1905) -I- Exegese obecných rčení (1905) 4- Příleži
tostné slovo podnikatele bourání (1907) 4- Chudá 
žena (1908) 4- Ta, která pláče (1909) + Obviňuje 
se... (1910) 4- Žebrák nevděčník. Deník autorův 
1892—95(1910) 4- Krev chudého (1911) 4- Objevi
tel Glóbu Kryštof Kolumbus a jeho příští blahoře
čení (1911) 4- Spása skrze židy (1911) 4- Čtyři léta 
zajetí v Prasečím na Marně (1912) 4- Epopea by
zantská a Gustav Schlumberger (1913) + Zoufalec 
(1913) 4- Duše Napoleonova (1918) 4- Neprodajný. 
Deník autorův 1904—07 (1919) 4- Johanna ďArc 
(1925) 4- Thé (1929); E. Demolder: Smrt v koléb
kách (1906) 4- Štědrý večer (1933); A. Delacour: 
Církev zítřka a někdejší anarchista (1906); Roselly 
de Lorgues: Kryštof Kolumbus (1907); M. Calvat: 
Zjevení Přesvaté Panny na Hoře La Salettské (1907) 
4- List pasačky La Salettské P. H. Rigauseovi (1910) 
4- Život Melanie Pasačky La Salettské, jejž sama 
napsala 1. P. 1900 (1914, s O. A. Tichým); E. Hello: P. 
Renan, Německo a ateismus 19. století (1908) 4- 
Člověk (1909) 4- Misky váhy (1932); H. Moreau: Jo
hanna d’Arc (1910); J. A. Barbey ďAurevilly: Histo
rie beze jména (1910) 4- Myšlenka uvolnění (1911) 
+ Očarovaná (1916) 4- Stránka z historie (1920) + 
Stará milenka (1923); A. M. di Francia: Pohřební řeč 
nad sestrou Marií z Kříže, rozenou M. Kalvatovou 
(1910); Pius X.: O lidové činnosti křesťanské (1911, 
přehlédl A. L. Stříž); M. Schwob: Křižácká výprava 
dítek (1912); A. Parent: Očistec končí rájem pozem
ským (1912); Poslání Marie Josefy (1912); Ch. Mori
ce: F. M. Melchers (1913); A. Villiers de 1’Isle: Axel 
(1915); Rachilde (M. Vallette): Voditel vlčic (1916); 
A. Maurois: Mlčení plukovníka Brambla (1920); H. 
Clérissac: Tajemství církve (1921) 4- Poselkyně bož
ské politiky (1931); P. Frémeaux: Poslední dnové cí
sařovi na ostrově Svaté Heleny (1923, s J. Skalic
kým); P. Laffitte: Jeroboam čili Finance bez zánětu 
blan mozkových (1925); R. Lobstein: Merkur čili 
dvanáctero tuctův v arkán obchodu (1925, s B. 
Reynkem); G. A. Masson: Soliveau čili dokonalý po
slanec (1925); A. Beaunier: Nejodpornější dobráci 
(1925); sb. Dieta napoleonská (1925); F. Jammes: 
O lásce k zvířatům (Litomyšl 1926); Blanc de Saint- 
Bonnet: Oslabení lidského rozumu (1927); R. Morot: 
Drosera cannibalis (1930); T. Delaporte: Katolíci 
moroví (1932); E. Dupréel: Ti kdož se odříkají 
(1933); A. Arnoux: Legenda o Cidu Campeadorovi 
(1935); M. Braunschwig: Abbé du Bos, obnovitel vě
decké kritiky (1936, podle osnovy A. Lískovce); G. 
Hoornaert: Breviář (1936) 4- Boj čistoty (1939); A. 
George: Dílo Ludvíka de Broglie a fyzika dneška 
(1937); 1F. Lefěvre: Filozofický průvodce Maurice
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FlosBlondela 1 (2 sv., 1939 a 1940); G. Marcel: Stav on- tologického tajemství a konkrétní se k němu přiblížení (1940, s F. Pastorem); G. Dewelshauvers: Syntéza lidského myšlení (1941); — posmrtně: J. L. Bal- mes: Filozofie budoucnosti (1946) 4- Kriterio aneb Umění jak dospěti pravdy (1947). ■ KORESPONDENCE: J. Durych: Poznámky (j. Durychovi z 1929), Akord 1931; Z korespondence J. F. s básníkem (úryvky z 1930—40), Akord 1941/42; O. F. Ba- bler: Z korespondence J. F. (O. F. Bablerovi z 1935), Řád 1942. ■ REDIGOVAL edice: Studium (50 sv., 1904—12), Nova et vetera (50 sv., 1912—21), Kurs (51 sv., 1922—41, posmrtně do 1946 ještě 2 sv.), Dobré dílo (140 sv., 1912—41, posmrtně do 1948 ještě 10 sv.), Archy (65 sv., 1926—41, posmrtně do 1948 ještě 2. řada). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: sb. Dieta napoleonská (1925, též překlad); sb. Kurs napoleonský (1926); Teorie Einsteinova (1926). ■BIBLIOGRAFIE: H. Orlíčková: Osobnost J. F. a bibliografie vydavatelství Stará Říše, SPFF Brno (D 19) 1972. ■ LITERATURA: sb. Úvodem do nového čtvrtstoletí Dobrého díla (1926, usp. A. Vyskočil, obsahuje dříve publikované časop. studie J. Du- rycha, A. Macka, F. Springera, A. Stříže, M. Klicma- na, A. Vyskočila). I A. Macek: L’ame sublime, Tribuna 13.2.1923; A. Vyskočil: ]. F., Rozmach 1925; A. N. (Novák): Písmák staroříšský, LidN 28. 10. 1926; A. Vyskočil in Básníkova cesta (1927); J. Strakoš: Příliv ducha, Tvar 1927; J. Durych: Dobré dílo od roku 1924, Tvar 1928; E. Saudek: Z kraje O. Březiny a J. F., Rozpravy Aventina 1930/31; R.: Jubileum, Poezie 1933; J. B. Čapek: Dva synové Vysočiny, Naše doba 1940 → Záření ducha a slova (1948); Akord 1941/42 (číslo věnované J. F.); Řád 1942 (číslo věnované J. F.); J. Matouš: Dílo J. F., KM 1942; F. Sprin- ger: J. F. a Dobré dílo, Panoráma 1942; B. Fučík: O J. F., Čteme 1942; Nk (B. Novák): O soukromých nakladatelích a krásných knihách, KM 1942; P. Toman: Za J. F., Venkov 4. 1. 1942; J. Durych: Vlastní tvář J. F., Řád 1942; Z. Řezníček: J. F. a Studium, Jitro 1942; L Vrla: Dobré dílo J. F., Jitro 1942; K. Re- sler: J. F. zemřel před rokem, Marginálie 1943 + Vzpomínky na Starou Říši, Řád 1943 a 1944; L. Peřích: Dva roky, Řád 1944; O. Pánek: Jedna podoba J. F., Akord 1945/46 (s úryvky z koresp.); D. Pecka in Moderní člověk a křesťanství (1948); J. Strakoš: Vzpomínáme J. F., Lid. demokracie 10.2.1948; J. Němec: Tiché jubileum, Tvář 1964; H. Orlíčková: Osobnost J. F. a bibliografie vydavatelství Stará Říše, SPFF Brno (D 19) 1972; V. Cvek: Průkopník, Ka- tol. noviny 4. 2. 1973; hey (J. Heyduk): Dobré dílo, Lid. demokracie 9. 2. 1973.
os

František Flos

* 27. 7. 1864 Přelouč
† 8. 1. 1961 PrahaProzaik a dramatik, především autor dobrodružné a naučné literatury pro mládež a teoretik dětské literatury; publicista, překladatel z francouzštiny a angličtiny, osvětový pracovník.
Narodil se v obchodnické rodině (otec obcho
doval s dobytkem), obecnou a měšťanskou 
školu navštěvoval v Přelouči (po 5. tř. strávil 
rok ve Vídni, aby se naučil německy). Učitel
ský ústav vystudoval v Hradci Králové a pů
sobil pak jako učitel češtiny, dějepisu a země
pisu na různých školách na Kolínsku a v Týnci 
n. Labem. Od 1923 zastával funkci okresního 
školního inspektora, 1924 odešel do penze 
a žil v Praze. Hodně cestoval, především po 
Balkáně a Itálii.

F. vstoupil do literatury koncem 80. let 19. 
století a prezentoval se zprvu jako autor hu
morných črt a povídek, později i románů 
z vesnického a maloměstského života. Humo
resky z vesnického prostředí ho řadí k L. 
Stroupežnickému a I. Herrmannovi, prózy 
s náměty psychologickými k dobové konven
ční literatuře. Z tvorby určené dospělým čte
nářům jsou nejosobitější humorné příběhy 
o Šibraváčkovi, lidovém „filozofovi z lesů“, 
prostoupené znalostí lidového prostředí a op
timismem; ve své době měly velký čtenářský 
ohlas. Zásadní byl F. přínos pro dětskou litera
turu. V románech a povídkách, situovaných do 
exotického prostředí (Brazílie, Kongo, povodí 
Nilu, Střední Amerika aj.), kombinoval dobro
družný děj s přírodopisnými, geografickými 
i folklórními poznatky a s výchovným zřete
lem. K nejlepším dílům patří romány Lovci or
chidejí a Lovci kožišin, kde umělecká složka 
převažuje nad didaktickou; v nich navázal F. 
na světovou (J. Verne) a domácí (E. Holub) 
tradici. V kontextu české literatury pro mládež 
představovalo F. dílo východisko k novému 
typu dobrodružné prózy, kterou charakterizu
je úsilí po dobrodružném poznávání. F. napsal 
také řadu veseloher pro děti, v nichž se pro
střednictvím pohádkové fabulace snažil zvlád
nout náměty ze současnosti. Teoretické stati 
a úvahy otiskoval v časopisech Mladý čtenář 
a Úhor; souzněly s progresivním stanoviskem 
pedagogů, doceňujících sílu umění pro děti.
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PSEUDONYMY, ŠIFRA: Adolf Brabec, Filip Bra
bec, Filip Kos, F. Konopka, Fr. Strnad, F. Vrabec, 
Pěnkava, Rorejs; Fr., Fs. ■ PŘÍSPĚVKY in.Čes. de
mokracie; Čes. lid; Čes. svět (od 1904); Jaro; Květy; 
Lada; Lit. rozhledy; Lumír (od 1897); Malý čtenář 
(od 1892); Nár. listy (od 1902); Nár. politika; Niva; 
Osvěta (od 1906); Švanda dudák (od 1893); Úhor (od 
1916; 1920 Literatura pro mládež); Venkov (od 
1925); Vzlet (1919 komedie Úpadek); Zlatá Praha; 
Zvon (od 1903). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Žena (D 1904); 
Galerie dobráků (PP b. d., 1905; změn. vyd. 1918 
s tit. Lidé a lidičky); Lavina (D 1905); Na cestách ži
votem (PP, 3 sv., b. d., 1908); Šibraváček (P b. d., 
1909); Rozvrat a jiné povídky (1910); V zajetí skal
ních mužíků (D pro ml., 1910); Vzácný kolovrat (D 
pro ml., 1911); Králevic v zajetí (D pro ml., 1912); 
Sedmikrásy (PP b. d., 1913); Probuzští hoši (P pro 
ml., 1913); Nádvorník Šibraváček (R 1915); Cep 
a kosa (D pro ml., 1915); V přestávce (BB pro ml., 
1916); Přemety a přelety (PP 1916); Nanynka z Tý
níce (D pro ml., 1917); Šlechetná srdce. Ohně na ho
rách (RR 1917); Poklad v domě (P pro mí., 1918); Ví
tězná dráha (P pro ml., 1918); Plavčík Frantík (P pro 
ml., 1919, přeprac. vyd. 1937); Vstaň! (R 1919); Sou
borný Šibraváček (R 1920); Statečný rod (P 1920); 
Lovci orchidejí (RR pro ml.: 1. Lovci orchidejí, 1920; 
2. V pralesích Ecuadoru, 1921; 3. Pod sluncem rovní
kovým, 1922; později jednotlivé díly samostatně); 
Narostla nám křídla (P 1924); Vlast svou v srdci no
síme (P 1924); Polda (P pro ml., 1925); Pětilístek (PP 
pro ml., 1925); Strýcův odkaz (R pro ml., 1925—26); 
Štěstí najdeš na ulici (P 1925); Lusky (P 1926); V krvi 
a plamenech (P 1927); Konzul z ostrovů (D 1928); 
Na Žampachu (P pro ml., 1928); Rebelie na vsi (P 
1928); Zkažený anděl (R pro ml., 1928); Supové 
Atlasu (R pro ml., 1929); Útěk ze zajetí (R 1929); 
Vzducholodí do srdce Brazílie (R pro ml., 1929); Pö 
stopách lupičů (R pro ml., 1929—30); Babiččin Smo- 
drcha (R pro ml., 1932); Hynek Muška detektivem 
a co z toho pošlo (P pro ml., 1932); Tajemství lesa 
(D pro ml., 1932); Z pralesů Konga (R pro ml., 1932); 
V bažinách argentinských (R pro ml., 1933); Ferda 
detektiv (D pro ml., 1934); Lovci kožišin (R pro ml., 
1934); Po dobré stopě (R pro ml., 1934, 2. díl Lovců 
kožišin); Albatros (R pro ml., 1935); Na Modrém Ni
lu (R 1935); Létající restaurace U deseti haléřů (D 
pro ml., 1936); Nad Tichým oceánem (R pro ml., 
1938); Přírodopisná exkurze (D pro ml., 1938); Sr
déčko na prázdninách (D pro ml., 1938); Statečný 
rod (P pro ml., 1939); Daleká cesta českého zajatce 
(R 1940); Taje afrických pralesů (R pro ml., 1941); 
Za pokladem (R pro ml., 1946). — Překlady: E. Wa- 
tin: Princ Pukavec (1909, s A. Sellnerem); E. Pouvi- 
llon: Janin Jan (1910, s A. Sellnerem); E. Zola: Sen 
(1912, s A. Sellnerem); G. Flaubert: Paní Bovaryová 
(1913); A. Theuriet: V růžích (1919, s A. Sellnerem) 
+ Dům U dvou párem (1920, s A. Sellnerem) + 
Smrtelný hřích (1920, s A. Sellnerem) + Poslední 
útulek (1924, s A. Sellnerem) 4- Utrýzněná srdce 
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(1926, s A. Sellnerem). ■ SCÉNICKY. Překlad: R. B. 
Sheridan: Škola pohoršení (1900). ■ REDIGOVAL 
časopis: Úsvit (1919—20); kalendáře: Palacký (od 
1905); Havlíček (od 1907); knižnice: Knihovnička 
mládí (s J. Petrusem a V. F. Sukem). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Pestré květy, které na luzích čes
kého písemnictví s přivolením autorů pro mládež 
vybral F. Flos (1905); Trojdílná čítanka pro české 
školy obecné 3 (1920; změn. vyd. 1932, s J. Sulíkem 
a J. Jursou). ■

LITERATURA: Z? Heřman: Dobrodružné pozná
vání. Nad dílem F. F. (1962). I F. Sekanina: ref. Na 
cestách životem, Zvon 1907/08 4- ref. Rozvrat a jiné 
povídky, Zvon 1910/11 4- ref. Sedmikrásky, Zvon 
1912/13; O. Svoboda: ref. Vítězná dráha, Úhor 1919 
4- ref. Narostla nám křídla, Úhor 1925; ■ ref. Štěstí 
najdeš na ulici: K. H. (Hikl), Naše doba 1924/25; V. 
F. S. (Suk), Střední škola 1925 ■; V. Brtník: ref. Lus
ky, Venkov 21.1.1927 + ref. Rebelie na vsi, Venkov 
23. 2. 1928; O. Pospíšil: ref. Vzducholodí do srdce 
Brazílie, Úhor 1930; A. Wenig: K sedmdesátce F. F., 
Úhor 1934; J. Knap: ref. Statečný rod, Venkov 21. 
12. 1939; V. Marek: Životní jubileum F. F., Úhor 
1939; drb (V. Brtník): ref. Daleká cesta, Zvon 
1939/40; jc (J. Cirkl): ref. Z pralesů Konga. Za pokla
dem, Štěpnice 1946/47; N. Č. (Černý), F. H. (Hole
šovský): ref. Lovci orchidejí, Komenský 1948/49; F. 
Hampl: K jubileu F. F., NŽ 1954; B. Říha in F. F.: 
Lovci orchidejí (1955); I. M. Jedlička: Chvilka s F. F., 
Dětská kniha 1955; J. Štraus: K devadesátce F. F., 
Komenský 1955; F. Hampl: F. F. dvaadevadesátník, 
Zlatý máj 1956/57; ■ nekrology: J. Hostáň: Zemřel 
F. F., Učitelské noviny 1961, č. 3; F. Hampl, Lid. de
mokracie 20. 1. 1961 ■; Z. Heřman in F. F.: Lovci 
kožišin (1964); J. Voráček in sb. Z dějin české literár
ní kritiky (1965); F. Hampl in F. F.: Supové Atlasu 
(1968); J. Straus: Pedagog a spisovatel pro mládež 
- F. F., Socialistická škola 1975/76.

dv

Jaroslav Foglar

* 6. 7. 1907 Praha

Spisovatel pro mládež; autor výchovně zaměřených 
dobrodružných příběhů.

Po otcově smrti žil s matkou a bratrem. Vy
chodil obecnou a měšťanskou školu, 1921—23 
absolvoval dvouletou obchodní školu. Od



1924 pracoval jako úředník v Praze. Od mládí 
působil ve skautském hnutí. 1938 se v naklada
telství Melantrich stal redaktorem časopisu 
Mladý hlasatel, za okupace zde pracoval jako 
lektor. Po válce byl redaktorem Junáka 
(1945—46) a v Mladé frontě redaktorem časo
pisu Vpřed (1945—47), 1948— 53 se věnoval 
jen literární práci. Potom krátce pracoval 
v městské stanici mladých turistů při odboru 
školství ÚNV hl. města Prahy, 1954—64 půso
bil jako vychovatel v domovech mládeže, od 
1964 se opět věnoval jen literární práci.

F. práce jsou vesměs zaměřeny k výchovné
mu působení na mládež: podporují v ní smysl 
pro přírodu, obětavé kamarádství, fair play, 
samostatný a odpovědný přístup k práci 
a k řešení životních problémů. Tento cíl je fa- 
bulačně naplňován příběhy městských chlapců 
při zápolení skupin, které se organizují kolem 
ušlechtilých chlapeckých typů, a při dobro
družných hrách na prázdninových táborech. 
Úspěch prací, které měly sloužit i jako vzor 
pro organizovanou činnost mládeže, projevil 
se zejména ve výchovném typu comics (Rych
lé šípy), jehož průkopníkem F. u nás byl. Lite
rární práce a vychovatelské zásady F. měly 
rozsáhlý ohlas hlavně v 30. a 40. letech; poz
dější protikladné názory na hodnotu F. literár
ní i pedagogické činnosti vyvolávaly rozsáhlé 
diskuse (např. ve Zlatém máji 1963—64). F. 
psal též pohádky, reportáže, scénáře krátkých 
filmů a spolupracoval s rozhlasem.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: A. Hickok, Dug Savigan, 
Jestřáb; Fgr. ■ PŘÍSPĚVKY in: ABC mladých tech
niků a přírodovědců; Čes. slovo (příloha Slovíčko; 
1931 Hoši od Bobří řeky, 1938 Historie Svorné sed
my, 1939 Záhada hlavolamu); Junák; Lid. demokra
cie; Mladá fronta; Mladý hlasatel (1938—41 Rychlé 
šípy); Ostravský kult, zpravodaj (1966—71); Pionýr; 
Pionýrská stezka; Skaut-Junák (1932 Boj o první 
místo); Svob. slovo; Vpřed; Zlatý máj. ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie (vesměs pro ml.): Přístav volá... (R 1934); 
Boj o první místo (R 1936); Hoši od Bobří řeky (R 
1937); Tábor smůly (R 1938); Chata v Jezerní kotlině 
(R 1939); Historie Svorné sedmy (R 1940); Pod ju- 
náckou vlajkou (R 1940); Zápisník 13 bobříků (rady 
pro práci s mládeží, 1941); Záhada hlavolamu (R 
1941); Když duben přichází (R 1944); Stínadla se 
bouří (R 1947); Tábor ve Sluneční zátoce (D 1947, 
i prem.); Druhý zápisník 13 bobříků (1947); Tajemná 
Řásnovka (R 1965); Poklad Černého delfína (R 
1966); Kronika Ztracené stopy (P 1968); Devadesát
ka pokračuje (R 1969); Dobrodružství v zemi niko
ho (R 1969); Rychlé šípy (obrázkový seriál,

Folprecht

1969—71). ■ SCÉNICKY. Hra: Tajemství Jezerní 
kotliny (1969). .■ REDIGOVAL časopisy: Junák 
(1945-46), Vpřed (1945-47). ■

LITERATURA: S. Sohr: Zase zní Píseň úplňku 
(1968). ■ D. Filip: ref. Přístav volá, Úhor 1935; A. F. 
J.: ref. Hoši od Bobří řeky, Úhor 1937 4- ref. Chata 
v Jezerní kotlině, Úhor 1939; F. Bulánek-Dlouhán; 
ref. Záhada hlavolamu, Úhor 1941; F. Benhart: Proč 
už nezní Píseň úplňku?, Zlatý máj (dále ZM) 
1956/57; J. Průša: O jeden potřebný žánr, ZM 1958; 
■ diskuse o díle J. F.: ZM 1963, č. 4-12; ZM 1964, č. 
1 ■ ref. Tajemná Řásnovka: O. Syrovátka, Lid. de
mokracie 25. 9. 1965; F. Tenčík, HD 1965; L. Petr, 
Červený květ 1966; V. Stanovský, ZM 1966 ■;■ ref. 
Poklad Černého delfína: O. Syrovátka, Lid. demo
kracie 27. 2.1967; O. Chaloupka, ZM 1967 ■; J. Šno- 
br: J. F., ZM 1968; Z. Pírek: Přehled tvorby J. F., Os
travský kult, zpravodaj 1968, č. 10 4- ref. Kronika 
Ztracené stopy, ZM 1968 4- ref. Záhada hlavolamu, 
Komenský 1968/69 4- ref. Hoši od Bobří řeky, De
vadesátka pokračuje, Pod junáckou vlajkou, Přístav 
volá, Komenský 1969/70 4- ref. Rychlé šípy, Ko
menský 1970/71; V. Nezkusil: ref. Když duben při
chází, Chata v Jezerní kotlině, obojí ZM 1970.

dh

Josef Folprecht

* 6. 4. 1879 Lanžhot
† 28. 5. 1950 Praha

Literární historik, filolog, národopisec, překladatel 
z ruštiny.

Narodil se v rodině řídícího učitele. Po maturi
tě (1898) na gymnáziu v Uherském Hradišti 
studoval moderní filologii v Praze, Paříži 
a Berlíně; 1905 v Praze získal titul doktora fi
lozofie (disertace: Příspěvky k mluvě lidu slo
váckého na Podluží}. Po studiích působil jako 
středoškolský profesor na gymnáziu v Plzni, 
později v Mladé Boleslavi a v Praze. Na konci 
1918 začal pracovat v ministerstvu školství 
a osvěty. 1920—23 zastával funkci správce 
školského referátu v Bratislavě, kde na podnět 
J. Vlčka organizoval slovenské školství. Po ná
vratu ze Slovenska až do odchodu do výsluž
by (1939) vykonával funkci ústředního inspek-
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tóra československého zahraničního školství.
Nejobsáhlejší složku ve F. odborné činnosti 

tvoří časopisecky publikované příspěvky 
a studie o literatuře české (B. Němcová, J. 
Vrchlický, E. Krásnohorská, F. X. Šalda, R. 
Svobodová, S. K. Neumann), slovenské (L. 
Štúr, J. M. Hurban, P. O. Hviezdoslav, M. Ku- 
kučín, I. Krásko) a ruské (N. V. Gogol, A. I. 
Gercen, M. J. Lermontov, A. P. Čechov, V. G. 
Bělinskij, V. M. Garšin a další). Podnětné jsou 
především studie o literatuře ruské, na které 
navazovaly i F. překlady Dostojevského, Tur- 
geněva, Juškeviče a Garšina, vycházející ze 
starší překladatelské praxe (P. Durdík, J. Hru
bý, I. Hošek, V. Mrštík). F. filologické práce 
zůstaly převážně zaměřeny k problematice 
moravskoslovenských dialektů a k otázkám 
kulturněhistorického vzniku moravské lidové 
písně. K F. dialektologickému a národopisné
mu zájmu se řadí i četné studie o jazykových 
a kulturních reáliích československých menšin 
v zahraničí.

ŠIFRY: ft, J. F. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 
1908); Cesta (od 1918); Čas (od 1908); Čas. pro mo
derní filologii (od 1911); Čes. osvěta (od 1929); Čes. 
revue (od 1901); Čes. lid (od 1913); sb. F. X. Šaldovi 
k padesátinám (1918); Lit. rozhledy (od 1925); Lumír 
(od 1908); Mor. slez, revue (od 1918); Národ (od 
1918); Naše doba (od 1908); Novina (od 1908); Ob
zor literární a umělecký (od 1901); Pražská lidová 
revue (od 1901, pak od 1908); Přehled (od 1906); Vě
da česká (od 1914); Výroční zprávy reálky v Plzni 
(1906-08); Zlatá Praha (od 1917); Zvon (od 1917); 
Ženský svět (od 1915). ■ KNIŽNÉ. Práce o literatu
ře: Lermontov (studie, zvi. otisk Čes. revue, 1910); 
Literární činnost V. M. Garšina (studie, 1912). — 
Překlady:!. S. Turgeněv: Lovcovy zápisky (1912); S. 
Juškevič: Ulice (1917); F. M. Dostojevskij: Zápisky 
z mrtvého domu (b. d.). — Ostatní práce: Slovníček 
česko-ruský (1916); Slovníček rusko-český (1916); 
Slovníček bulharsko-český (1917); Slovníček česko- 
francouzský (1919);Památník Moravskoslezské be
sedy 1869—1918 (1919); Nářečí moravskoslovenská 
(1920); Slovníček francouzsko-český (1921); Dnešní 
stav otázky československé (1927); Čechoslováci 
v Rakousku (1932); Čechoslováci polští (1933); Če
choslováci v Jugoslávii (1936); Československé škol
ské obce v evropském zahraničí (1937); Naši kraja
né v cizině (1940); Studie o povaze zahraničních kra
janů (1947). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Výbor ze 
spisů F. M. Dostojevského (1935); sb. Volyňští kraja
né (1947). ■

BIBLIOGRAFIE: in Československé práce o ja
zyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 
1760(1972). ■ LITERATURA: ■ ref. Lermontov: 1. 

X. Šalda, Novina 1910/11 → KP 8 (1956); M. Hýsek, 
ČMF 1911 ■; V. Brtník: Dvě ruské knihy, Kmen 
1917/18; Š. Jež: Dvě moravské publikace, Cesta 
1918/19; ■ ref. Památník Moravskoslezské besedy: 
V. Brtník, Nové Čechy 1919; J. Kabelík, ČMM 1919 
■ ref. Výbor ze spisů F. M. Dostojevského: Š. J. 
(Jež), Lumír 1935/36; jhch (J. Dolanský), LidN 29. 7. 
1936 ■;■ nekrology: A. Gregor, Naše věda 1950; 
an., LF 1950 ■.

ps

Josef Foltýn

* 18. 12. 1879 Praha
† 1. 10. 1941 Praha

Satirik, epigramatik a písničkář, autor veršů pro děti, 
překladatel z polštiny, novinář, sociálně demokratic
ký politik.

VI. jm. Josef Stivín; pocházel z rodiny pražské
ho tiskaře Emanuela S. a vyučil se též typogra
fem. V 90. letech se v Dělnické akademii se
známil s M. Majerovou, svou pozdější manžel
kou. Prošel hnutím pražské studentské a děl
nické pokrokové mládeže, soustředěné kolem 
spolku Slavie, a sblížil se s literáty Neumanno
vy olšanské vily. Kolem 1900 odjel s M. Maje
rovou do Saska a Bavorska hledat zaměstnání. 
Po návratu dostal 1901 místo v Zápotočného 
tiskárně v Rokycanech, kde se narodil syn Pra
voslav. Od 1904 byl redaktorem Dělnických 
listů ve Vídni, od 1907 redaktorem, 1911—38 
šéfredaktorem Práva lidu. 1918 byl členem 
Národního výboru, 1918—20 členem revoluč
ního Národního shromáždění. Při rozkolu so
ciální demokracie 1920 stál na pozicích pravi
ce. Téhož roku se rozešel s M. Majerovou. Od 
1920 byl poslancem za soc. dem. stranu, 
1926—35 místopředsedou poslanecké sně
movny. Do 1939 byl místosyndikem Syndikátu 
čs. novinářů. 1938 odešel při změně Práva lidu 
v Národní práci do penze.

Z příspěvků publikovaných v soc. dem. tisku 
a v Neumannových časopisech (Nový kult, Ši- 
beničky) sestavil F. sbírku „veršů a karikatur“ 
Vlčí máky. Pamflety, satiry, veršované fejeto-
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ny, dotýkající se aktualit politických a ideo
vých (kritika buržoazní pozitivní politiky, udá
losti rusko-japonské války, témata antimilita- 
ristícká a protiklerikální aj.), se opírají o jed
noduchou formu písně a kupletu. F. se často 
uchyluje ke komickým významovým konfron
tacím vznešeného a všedního, „vysokého“ 
a „nízkého“, společenského a soukromého, vy
užívá parodizačních postupů, opakuje nebo 
obměňuje obsahově nejdůležitější části textu. 
Improvizační nehledanost situuje F. sbírku do 
okruhu poezie, která byla recitována a zpívá
na v dělnickém prostředí. F. psal politické ver
še a epigramy po celou dobu své novinářské 
působnosti. Několik knih říkadel pro dětské 
čtenáře k obrázkům J. Lady, psaných v duchu 
lidové slovesnosti, zůstává při popisu kreseb. 
Dobovou záležitostí byl F. pokus zbeletrizo- 
vat teoretické stati vůdčích představitelů děl
nického hnutí (Nezvítězíš, Galilejský!).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Amis, dr. J. Foltýn, Fol- 
týn, Josef Stivín-Foltýn, Jos. M. Foltýn, Pepek, Pod
pěra, V. Podpěra; Fit, J. S., js., -js-, Yes. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Akademie (1901—08); Besedy Času (od 
1900); Dělnické listy; Kopřivy; Nová Svoboda 
(1927 — 28); Lid. noviny (1937); Moravský Přítel lidu 
(od 1929); Nový kult (1902 — 04); Právo lidu 
(1901—38); Ranní noviny (1934—36); Rudé květy 
(1901 -15); Svět (1916-17); Tribuna (1923); Večerní 
noviny; Večerník Práva lidu (1917—37); Věstník 
Dělnické akademie (1907—08). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Vlčí máky (BB 1908); Nezvítězíš, Galilejský! (PP 
1909); Hrozinky z národní bábovky (anekdoty, 1925, 
pseud. Yes); Moje učednická léta (vzpomínky, 1934); 
— mimoto verše k obrázkům J. Lady: Veselý příro
dopis (1917); Mftoukačky naší kočky (1930); Stěka- 
dla našeho pudla (1930); Ihá! Zvířátek plná kniha! 
(1930); Ratata! Pokrok, sport a zvířata (1930); Lado- 
vy veselé učebnice. Ptáci (1931), Brouci a hmyz 
(1932). — Překlady: S. Žeromski: Paprsek (1921, 
podp. Josef M. Foltýn); A. F. Ossendowski: V džun
gli lidí a lesů (1925, podp. dr. J. Foltýn). — Ostatní 
práce: Vydrancování Svatováclavské záložny aneb 
Poslední stanice klerikalismu (1903); Vyloupení zá
ložny Svatováclavské (1903); Stavitelé chrámu (poli
tická stať, b. d., 1924). ■ REDIGOVAL periodika: 
Kopřivy (1909-13), Právo lidu (1911-38), Morav
ský Přítel lidu (od 1929), Večerní noviny 
(1933—34), Ranní noviny (1934—36); sborníky: 
Dvacátý pátý 1. máj 1914 (1914), Čtyřicátý pátý roč
ník Práva lidu a dvacet pět let Lidové tiskárny A. 
Němce a spol. v Praze (1936). ■

LITERATURA: Gg.: Kronika časopisecká (ref. 
satirické popěvky), Besedy Času 1900/01; S.: Kroni
ka (ref. Vlčí máky), Akademie 1907/08; J. Rowalski: 

Nové knihy básnické (ref. Vlčí máky), Lumír 
1908/09; A. Procházka: Bolševický šprýmař (polemi
ka), Moderní revue 25, 1919; S. K. Neumann: Moje 
odpověď (polemika), Červen 1920/21 → Stati a pro
jevy 5 (1971); T. A. (A. Procházka): Umění a politika 
(proti členství F. v poradním sboru Národního di
vadla), Moderní revue 27, 1921; ak.: ref. Veselý pří
rodopis, Dělnická osvěta 1928; an.: Dobré knihy pro 
děti, Večerník Práva lidu 11.12. 1929; an.: Sociálně 
demokratický vývoj v poezii (citáty F. básní s ko
mentáři), Tvorba 1931; J. Pavel (J. Fučík): Kapitoly 
o svobodě a tiskové osnově (polemika), Haló noviny 
21. a 22. 6. 1934; an. (V. Bořin): Interview s J. S. 
o jednotné frontě (polit, satira), Haló noviny 4. 8. 
1934; p. (A. M. Píša): ref. Moje učednická léta, PL 31. 
3. 1934; Zk. (Z. Kalandra): Malé zrcadélko (polemi
ka), Haló noviny 6. 8. 1935; F. N. (Němec): Nové 
poučení o socialismu (polemika), Rudá zář 4.1.1936; 
an.: J. S., český novinář, LidN 18. 12. 1939; J. Mikeš: 
Památce J. S. - F., NO 20. 5. 1947; J. Vaněk: Vzor 
socialistického novináře, PL 1. 10. 1947.

zt

Vladislav Forejt-Alan

* 8. 5. 1897 Rokycany
† 10. 10. 1974 Praha

Novinář, autor cestopisných próz.

VI. jm. V. F. Pocházel z hornické rodiny, otec 
si později najal hospodářství v Praze na Smí
chově. Po válečné maturitě na obchodní aka
demii v Praze-Karlíně (1915) narukoval F. na 
frontu; 1919 byl těžce raněn v boji o Sloven
sko. Protože nemohl najít zaměstnání, odejel 
1919 do ciziny (Itálie, Francie, Španělsko), po 
marném pokusu dostat se jako plavčík za mo
ře se vrátil do Prahy. Znovu odejel 1920, ten
tokrát do Buenos Aires. Pracoval na třtino
vých a kávových plantážích, v ledkových do
lech v Chile, ve stříbrných dolech v Bolívii 
a Peru, v Brazílii hledal diamanty na planině 
Máto Grosso, pak žil v Kolumbii, Venezuele, 
Panamě, na Kubě, v Mexiku, Texasu, Kalifor
nii, jako dřevorubec v Kanadě, lovec kožešin 
na Aljašce, dělník v továrně Western Electric 
Comp. v Chicagu. Tam studoval na večerní 
univerzitě a psal o svých zážitcích do americ-
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kých novin. 1926 při krátké návštěvě Prahy 
přijal nabídku Národních listů a stal se jejich 
dopisovatelem. Na přelomu 20. a 30. let byl 
v Argentině a Paraguayi pověřen péčí o vystě- 
hovalce z Československa, jimž pomáhal při 
zakládání zemědělských kolonií. Před druhou 
světovou válkou procestoval Blízký východ 
(Jemen, Saúdskou Arábii), válka ho zastihla 
v Alžíru. Po návratu domů byl zprvu redakto
rem Národních listů (do zastavení listu 1941), 
pak spisovatelem z povolání; zapojen do pod
zemního hnutí, byl v květnových bojích 1945 
raněn, pak v invalidním důchodu. 1947 znovu 
odejel do Jižní Ameriky, avšak v únoru 1948 se 
definitivně vrátil do vlasti.

Ve svých prózách líčí F. vlastní dobrodruž
né zážitky z cest po Americe a Orientu. Ne
pracuje s beletristickými postupy, jeho metoda 
je nesena snahou po maximální faktografič- 
nosti, oživované osobními dojmy a pocity. Za
chycuje především život nejprostších a nej
chudších dělníků z plantáží a dolů, často i osu
dy vystěhovalců, kteří v Americe hledali obži
vu (Pampa Florida).

PSEUDONYMY: Alan, L. Alan. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Nár. listy (1926—41); Signál; Svět práce. ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Od Kordiller k Mississippi (1930, podp. 
L. Forejt Alan); Za karavanou mrtvých (1938); Ame
rikou s prázdnou kapsou (1940); Bagdád volá Chica
go (1941); Žlutí křižáci (1942); Pampa Florida (1943). 
■

LITERATURA: -nig. (J. Wenig): ref. Od Kordiller 
k Mississippi, Venkov 3. 12. 1930; vz. (V. Zima): ref. 
Za karavanou mrtvých, Zvon 1938/39; -šp- (F. Ka
špar): ref. Amerikou s prázdnou kapsou, Naše zprá
vy 7. 12. 1940; jka (J. M. Janatka): ref. Bagdád volá 
Chicago, LidN 4.1. 1942 + ref. Žlutí křižáci, LidN 1. 
11.1942; jk (J. Kolářík): ref. Pampa Florida, LidN 24. 
11. 1943.

dv 

B. F. působil dlouhá léta v ND v Praze, 1883— 
92 jako rekvizitář, 1893 jako správce rekvizit, 
1894—99 jako hospodář a 1900—07 jako po
kladník večerní pokladny a hospodář. Odtud 
pramenil jeho zájem o divadlo, jemuž věnoval 
řadu statí, hlavně jako přispěvatel Ottova di
vadelního slovníku. V mládí byl F. účastníkem 
literátského kruhu Salvadorská beseda (V. Be
neš Šumavský, G. Dörfel, J. Klecanda, J. O. Ve
selý, E. Zítek a občas údajně i J. Vrchlický). 
Převážnou část života prožil v Praze, kde také 
na odpočinku zemřel.

F. tvorba je nevelká. Vedle námětů k bale
tům, které tiskem nevyšly (Vodník, Eloa), pub
likoval s V. Benešem Šumavským fantastický 
balet Bajaja, k němuž hudbu složil J. Káan 
z Albestu, a jedinou sbírku básní Sny a touhy, 
obsahující nevyrovnanou tříšť různorodých 
veršů bez výraznější dobové i individuální 
osobitosti. Pokusy o epiku a žánr se v ní mísí 
s rozmarnou milostnou lyrikou a s poezií pří
rodní i vlasteneckou (v ní autor proti přítom
nosti vyzvědá národní minulost, zejména 
evangelickou tradici). Nadnesený patos vystu
puje nejvíce při vzývání osudovosti, jíž se tu 
autorovi stala vlastní tvorba. Balet Bajaja vy
pravuje příběh princezny, unesené družinou 
pavoučího krále, kterou pronásleduje princez- 
nin snoubenec. V jednotlivých obrazech se 
střídají rozmanitá prostředí, v nichž se ocitají 
prchající i pronásledovatelé (kozácký tábor na 
Donu, perské přístavní město, ležení cikánů), 
což dává podnět k efektnímu uplatnění pro
měn scenérie a kostýmů.

PŘÍSPĚVKY m.sb. Biblí k svobodě (1881); Čes. ro
dina (od 1882); Hlas národa (od 1887); Květy (od 
1885); Praha (od 1872); Světozor (od 1874); Vánoční 
album (1883). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Sny a touhy (BB 
1890); Bajaja (libreto k baletu, 1897, i prem., s V. Be
nešem Šumavským). ■

LITERATURA: ■ ref. Sny a touhy: I. Mráz, Lit. 
listy 1890; Halifax (J. Vrchlický), Hlas národa — Ne
dělní listy 4. 5. 1890 ■;■ nekrology: -ni (Ad. Wenig), 
Topičův sborník 1921; an., Cesta 1921; an., Naše kni
ha 1921 ■.

zp

Bohumil Forman

* 13. 4. 1857 Praha
† 22. 4. 1921 Praha

Básník konvenčních veršů, autor námětů k baletům.
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Jan Formánek Činoveský

* 12. 10. 1809 Klatovy
† 11.4. 1878 Tábor '

Pedagog a spisovatel, autor romanticky osnovaných 
historických próz, jejichž děj se váže ke Klatovům 
a Klatovsku.

VI. jm. J. F. Beletristické práce podpisoval 
pseudonymem J. F. Činoveský, zvoleným po
dle rodiště — osady zvané Činov, která patřila 
k Vídeňskému předměstí Klatov. Jako dítě ne
provdané matky vyrůstal v domě svého děda. 
Do 1828 navštěvoval hlavní školu a gymnázi
um v Klatovech. Byl spolužákem a přítelem K. 
B. Štorcha; přímý vliv na jejich národní uvě
domění v době gymnazijního studia měli bá
sníci J. M. Toupalík, profesor syntaxe a řečtiny, 
a J. Hukal, který v Klatovech veřejně i soukro
mě přednášel češtinu. 1828—34 studoval F. Č. 
střídavě v Čes. Budějovicích (tzv. filozofie: 
1828—29 a 1831—32) a v Praze (pedagogika 
na Vzorní škole pražské: 1829—31; medicín
ské a právnické univ. přednášky: 1833—34). 
Pražské prostředí mladých vlasteneckých spi
sovatelů (bydlel se Štorchem, stýkal se s J. 
Frantou Šumavským, J. J. Langrem, J. Malým, 
J. S. Tomíčkem) ho povzbudilo k vlastní lite
rární činnosti. 1834 byl jmenován podučitelem 
na hlavní škole v Klatovech. Mimoto od 1835 
(po zkoušce na pražské univerzitě) vyučoval 
češtině na klatovském gymnáziu. Na poč. 40. 
let (snad 1841) se stal učitelem na dívčí škole 
v Klatovech, 1853 učitelem na hlavní škole 
v Pelhřimově a ještě téhož roku učitelem a ře
ditelem na hlavní škole v Humpolci. Od 1855 
do konce života působil v Táboře (učitel češti
ny, dějepisu a zeměpisu na reálné škole, ředitel 
hlavní a vyšší dívčí školy, ředitel měšťanské 
školy). Učitelské povolání spojoval s veřejnou 
činností, zaměřenou k zlepšení obsahu, metod 
i praktických podmínek školní výuky. Tyto 
problémy probíral mj. v kritické úvaze, psané 
ve formě dopisů příteli, Listové týkající se vyu
čování mládeže na venkovských školách 
(1839). Ve 40. letech se energicky staral o zří
zení dětské opatrovny v Klatovech (ve pro
spěch fondu na její založení vydal 1842 Jaro
mírovu první knihu ke čtení}. Na rozvoji čes
kého školství se podílel i jako přispěvatel pe
dagogických časopisů, autor učebnic a organi
zátor učitelstva (1870 předsedal krajinskému 

Formánek Činoveský

učitelskému sjezdu v Táboře). Centrem jeho 
vlastivědných zájmů byly historické tradice 
královského města Klatov; patřil k zakladate
lům (1868) a stálým spolupracovníkům klatov
ského týdeníku Sumavan (zde mj. publikoval 
regionálně historické a vzpomínkové stati 
a prózy). V Táboře byl známý občanskou akti
vitou, několikrát byl zvolen do obecního za
stupitelstva. Zemřel raněn mrtvicí.

Od 1830 publikoval F. Č. časopisecky pů
vodní prózy (historická vyprávění, pověsti, 
anekdoty), mimoto také jednotlivé básně, pře
klady z němčiny (G. A. Bůrger, K. Pichlerová) 
a drobné zprávy o regionálním národním 
a kulturním dění. Jeho beletristickou tvorbu 
reprezentují hlavně povídky a „obrazy“ (rozsá
hlejší prózy) s historickou tematikou, knižně 
vydávané v 50.—70. letech 19. stol. Mnoha ry
sy se řadí k běžnému, tzv. romantickému typu 
obrozenské historické prózy. Jejich děj se týká 
slavných a tragických etap a událostí českých 
dějin: povídka Bitva u Nýrská vypráví o vnitř
ních konfliktech za vlády Jiřího z Poděbrad; 
„obraz z třicetileté války“ Smířená vina o pro
následování protestantů po Bílé hoře, o poli
tických rozporech a bojích, o vpádu vojsk gen. 
Königsmarka do Prahy; „historické obrazy 
z doby krále Otakara II.“ Ctiboj z Dolan (první 
verze vycházela v Květech 1835) o vítězství 
králova vojska v Prusku, o krutém postupu 
německých křižáků proti pohanským Slova
nům, o intrikách vysoké šlechty, o vítězném ta
žení do Uher a o prohrané bitvě na Morav
ském poli. Prózy mají vlasteneckou a humánní 
tendenci, napínavě komponovanou fabuli (čas
to s prvkem dlouho utajované identity a sou
vislosti jednotlivých postav), morálně jedno
značnou kresbu charakterů. Vyznačují se re
spektováním základních reálií, rozsáhlými po
pisnými a výkladovými pasážemi a důsledným 
situováním některých postav a částí děje do 
konkrétního historického prostředí autorova 
rodného města a kraje. (Klatovy jsou počáteč
ním a závěrečným dějištěm i v „obrazech ze 
života amerických osadníků“ Vystéhovalci 
v Americe} Mezi postavami dominují šlechetní 
a stateční klatovští měšťané a příslušníci nižší 
pošumavské šlechty (rytíř Ctiboj z Dolan), kte
ří i za cenu života zůstali věrni králi, národu, 
myšlence českého státu, zásadám lidskosti. 
Zčásti využíval F. Č. i motivů regionálních po
věstí; např. hrdinka povídky Anežka, poslední 
z rodu Klatovčina, dcera klatovského měšťa-
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na-husity, pochází z rodu mytické zakladatel
ky města Klatovky.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Čechomil, Čechomil Či- 
novský (Večerní vyražení), Č. F. Činoveský (Čecho- 
slav), Jan Čechomil Formánek, Jan Činoveský, J. F. 
Činoveský (kniž. vyd. beletrie), J. F. Čin-ský; J. Č., J. 
Č. F., J. F. Č. — Snad i pseud. B. Čechomil a šifra F. J. 
Č. (obrozenské časopisy). ■ PŘÍSPĚVKY fn.Čecho- 
slav (1831); Čes. včela (od 1840); Jindy a nyní 
(1830-31); Květy české, Květy (od 1834; 1835 Cti
boj z Dolan); Lumír (1859); Posel z Budče (od 1849); 
Přítel mládeže (1831); Škola, pokr. Škola a život; Šu- 
mavan (Klatovy, od 1868; t. r. Anežka, poslední z ro
du Klatovčina); sb. Upomínka na slavnost Krame- 
riovu 28. 9. 1868 (Klatovy 1868; pov. Straší); Večerní 
vyražení (1832 překlady z něm.). ■ KNIŽNĚ. Bele
trie (pseud. J. F. Činoveský): Bitva u Nýrská (P 1858); 
Smířená vina (P 1860); Vystěhovalci v Americe (P, 
Tábor 1868); Ctiboj z Dolan (P 1873); Povídky a po
věsti (pro ml., 1877). — Ostatní práce (podp. J. Č. 
Formánek): Listové týkající se vyučování mládeže 
na venkovských školách (1839); Jaromírova první 
kniha ke čtení (1842); Mluvnice česká pro žáky na 
podreálných školách (1861, přeprac. vyd. 1863). ■ 
USPOŘÁDAL: Čítanka pro vyšší dívčí a měšťanské 
školy (antologie beletr. i naučných textů, 1876, podp. 
J. Č. Formánek; připojen Krátký přehled literatury 
české, zprac. podle J. Jirečka). I

LITERATURA: K. Š.: Z Klatov (pedag. činnost J. 
F. Č.), Květy 16. 3. 1847; J. F. Č.: Upomínka na K. B. 
Štorcha (i autobiogr.), Šumavan 1868, č. 9—10; F. 
Zákrejs: Rozhledy literární (ref. Ctiboj z Dolan), 
Osvěta 1874, č. 2; E. Krásnohorská: Čerstvé rovy na 
české půdě (nekrolog), Osvěta 1878, č. 6; V. Kryšpín 
in Obraz činnosti literární učitelstva českoslovan- 
ského (1885); F. Buriánek in Literární tradice Klatov 
(Klatovy 1949) 4- in Literární Klatovy (Plzeň 1962).

kh

Eva Formanova

* 31. 7. ↑910 Jihlava
† 6. 12. 1980 Praha

Překladatelka z francouzštiny, němčiny a angličtiny, 
též autorka beletrie a publicistka.

Roz. Syslová. Její otep byl bankovní úředník.
Do obecné školy chodila v rodišti a od 1918 

v Praze, kde studovala i na reál, gymnáziu. Ze 
4. ročníku přestoupila na dramatický obor 
konzervatoře, po dvouletém studiu se (1926) 
stala na krátký čas elévkou Městského divadla 
v Plzni. Po návratu do Prahy studovala v kur
sech franc. a angl. reál, gymnázia a externě 
i na filoz. fakultě UK. 1930 se provdala a pra
covala jako lektorka a překladatelka nejprve 
pro časopisy a nakladatelství, za okupace pro 
Vinohradské divadlo. 1948 se přestěhovala do 
Karlových Varů, kde byl dočasně zaměstnán 
její muž, a vypomáhala v zahradnictví, od 
1952 žila opět v Praze. Spolupracovala s Čs. 
rozhlasem (pořady o význačných autorech 
něm., franc. a angl. literatury).

V psychologické novele Poražený vytvořila 
F. typ diletantského malíře, kterého dovede 
lidská i tvůrčí neschopnost až k sebezničující 
závislosti na silnější osobnosti. V 30. letech 
psala F. recenze o nových knihách do Rozhle
dů a Literárních novin; dramatický pokus Ci
zinka uvedl E. F. Burian v D 41 v cyklu původ
ních novinek. Od počátku 40. let se F. věnova
la takřka výhradně překladatelské činnosti, 
orientující se především na německou a fran
couzskou prózu a drama první poloviny 20. 
století a na odbornou literaturu o výtvarném 
umění (mj. spolupracovala na překladu 1. a 4. 
Laroussovy encyklopedie Umění a lidstvo).

PŘÍSPĚVKY in: Čteme (1938-42); ELK 
(1935—36); sb. Jan Štursa (1962); Lit. noviny (1936— 
41); Lumír (1934—39; 1939 Malá radost Antonína 
Třebenky); Rozhledy (1934 — 38); Rozpravy Aventi- 
na (1933); Řád (1936-37); Tvář (od 1969); Venkov 
(od 1939). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Poražený (P 1939). 
— Překlady: G. Hauptmann: Mořská panna (1938); 
P. Ernst: Štěstí z údolí (1941); A. van Cauwelaert: 
Tulák Harry (1944); A. Hinrichs: Za ranního kuropě
ní (1944); J. Hilton: A nyní sbohem (1947); Ch. Mor
gan: Podobizna v zrcadle (1947); Á. Maurois: Ne
smrtelné stránky z Voltaira (1948, s J. Pistoriem); A. 
Maillol: Rozhovory o umění (1965); S. Daria: Le 
Corbusier — sociolog urbanismu (1967); G. Berna- 
nos: Zlý sen (1970) + Muška (1972); T. Gautier: Ro
mán mumie (1970); G. Flaubert: Dopisy (1971); R. 
Alley: Gauguin (1973); E. Strittmatter: Devět steno
grafických románů (1975); F. Mauriac: Beránek 
(1978). ■ SCÉNICKY. Hra: Cizinka (1940). -pře
klady: J. Bókay: Vdaná žena (1941); H. Bahr: Žlutý 
slavík (1943); H. H. Ortner: Švec Antonín Hitt 
(1943); R. Billinger: Liščí past (1944); A. J. Lippl: Po
tulní muzikanti (1944) + Svatodušní varhany (1944); 
J. Anouilh: Romeo a Jana (1948). ■
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LITERATURA: ■ ref. Poražený: K. P. (Polák), 
Nár. práce 6. 12. 1939; J. Šup, KM 1939; K. Sezima, 
Čteme 1939/40; J. Knap, Venkov 4. 8. 1941 ■;■ ref. 
Cizinka: AMP (A. M. Pisa), Nár. práce 20. 12. 1940; 
E. Bass, LidN 20. 12. 1940; č. (V. Červinka), Zvon 
1940/41 ■.

ab

Fortunatus

Asi 2. polovina 16. století

Dobrodružná fantastická povídka.

Zábavná próza německého původu, vydávaná 
až do 19. stol, jako jedna z oblíbených knih li
dové četby; nejstarší tisky jsou asi z 2. pol. 16. 
stol, (nedochováno), pozdější mají tit. např. 
Fortunatus se svým pytlíčkem a klobou
čkem ... Povídka vypráví o mládenci, který se 
po mnoha dobrodružných zážitcích v různých 
zemích domohl pomocí kouzelných předmětů 
(váčku, v němž neubývá peněz, a klobouku, 
umožňujícího kamkoli se přenést) skvělého 
společenského postavení; jeho synům, žijícím 
jen z otcova dědictví, pak oba odkazy zmarni
ly život. V rámci žánru je zajímavá tím, že re
flektuje v ději bohatém na pohádkové prvky 
mentalitu společensky výboj ného měšťanstva 
v době vytváření raně kapitalistických vztahů, 
jmenovitě přesvědčení o všemoci peněz.

V české lidové četbě představuje F. knížku 
určenou odpočátku nižším, nenáročným čte
nářským vrstvám, které upoutávala dějová pe
strost a pohádkové prvky. O tom svědčí vzá
jemné prolínání motivů z knížky s pohádko
vou tradicí a zejména skutečnost, že na fabu- 
lačním základě F. vznikla (zřejmě podle ně
mecké verze) vlastenecky laděná německy 
psaná povídka J. Schiffnera o Zdeňkovi ze 
Zásmuku a jeho přijetí mezi blanické rytíře 
(1798), brzy vydaná jako „staročeská rozpráv

ka“ V. M. Krameriem česky (Zdeněk ze Zás
muku s svými tovaryši, 1799).

EDICE: Fortunatus (1970, ed. J. Hrabák). ■
LITERATURA: B. V. Spiess: Česká novelistika 

16. století, Písek 1868; ]. Máchal: O některých kníž
kách lidového čtení, Národopis. věstník českoslo- 
vanský 1898; A. Kraus in Stará historie česká v ně
mecké literatuře (1902) + Blaník, Národopis. věst
ník českoslovanský 1917; V. Tille: Polívkovy studie 
ze srovnávací literatury, Sborník věnovaný J. Polív
kovi k 60. narozeninám (1918, příloha Národopis. 
věstníku českoslovanského 1918); J. Hrabák: Něko
lik poznámek k problematice archetypu, ČLit 1966 
+ in F. (1970).

jk

Karel Fořt

* 7. 7. 1868 Rožmitál pod Třemšínem
† 12. 5. 1953 Praha

Dramatik, autor lidových her, frašek a operetních 
textů.

Pocházel z rodiny kameníka a později správce 
lomů. 1883—86 se vyučil kovorytcem. Po vyu
čení odešel na zkušenou po Evropě (asi do 
1890), na cestě si přivydělával vystupováním 
ve varieté (Paříž, Vídeň, Londýn). Po návratu 
do Čech působil jako herec v četných venkov
ských divadelních společnostech (např. Lešan- 
ského, Markově, J. E. Sedláčka), kde se sezná
mil se svou pozdější manželkou, herečkou T. 
Světelskou. V době první světové války bojo
val jako infanterista v Bosně a Hercegovině. 
1919 se vrátil k divadelní společnosti J. E. Se
dláčka, 1922—26 působil jako herec a režisér 
v divadle na Kladně. 1926 se odstěhoval do 
Prahy a věnoval se pouze dramatické tvorbě.

Pro potřebu divadelních společností, v nichž 
vystupoval, napsal množství činoher a jedno- 
aktových frašek; od 20. let spolupracoval jako 
scenárista s filmem. F. divadelní kusy, často se 
zpěvy a tancem (pravidelně spolupracoval 
s hudebníky E. Starým, J. Vašatou a V. A. Vi- 
plerem), vycházely vstříc dobovému vkusu ná
vštěvníků lidových a ochotnických scén. Rá-
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mec sentimentálních milostných dramat a se- 
lankovitých příběhů vesnického patriarchální
ho života tvoří převážně idealizovaný český 
venkov; v prostředí středního měšťanstva se 
pak odehrávají zápletky F. frašek. Prostřed
kem jeho humoru byla situační komika, k cha
rakteristice postav a prostředí využíval však F. 
i prostředků jazykových (volba jmen postav, 
onikání, zvulgarizovaná obecná čeština s čet
nými germanismy). Zálibě měšťáckého obe
censtva v milostných příbězích z vyšších spo
lečenských vrstev odpovídaly rovněž drama
tické adaptace cizích předloh, zvláště úprava 
Tolstého Anny Kareniny, která se omezila na 
vnějškovou stránku konfliktu a exkluzivitu 
prostředí, v němž se tragédie odehrává. F. dra
matické texty vycházely z dobové obliby ne
náročného operetního žánru, nekladly si umě
lecké ambice a nepřesahovaly základní zábav
né zaměření.

KNIŽNĚ. Dramatické práce: Na pomoc Rusům (b. 
d., 1904, s Č. Hráškou); Kletba mamonu (b. d., 1905); 
Marná oběť (b. d., 1905); Matčin hřích (1905); Žárli
vec (b. d., 1905); Apoštolově střídmosti (b. d., 1906; 
1921 s tit Holka pro všecko); Véna Pružina (kuplet 
ze hry Na pomoc Rusům, b. d., 1906); Zkáza Pompe
jí a Herculana (b. d., 1907); Baj-kaj-laj aneb Pan Ko
peček na výstavě (1908, s O. Pinskerem, hudba E. 
Starý); Němá z Poříče (b. d., 1908); Děti Žižkova 
aneb Dítě lásky (b. d., 1912, hudba J. G. Renner); Ná
vrat českého legionáře (b. d., 1919); Náhražkový 
král (b. d., 1920); Pepinčina první láska (1920); Růže 
ze Sibiře (1920, s D. Hallovou a J. Kubíkem, hudba 
E. Starý); V českém ráji (b. d., 1920); Kráska ze Šu
mavy (b. d., 1922, hudba J. Nachtmann); Purpurové 
domino (b. d., 1922); Staří záletníci (b. d., 1922, hudba 
R. Piskáček); Divy rádia (1923); Ideální žena (1923); 
Západ slunce na horách (b. d., 1923); Boleraz (1923); 
Babylónská věž (1924); Babí léto (1924, hudba E. 
Starý); Kainovo znamení (b. d., 1924); Kouzlo mládí 
(1924, hudba J. Nachtmann); Miláček štěstěny (b. d., 
1924); Návrat k přírodě (1924); Žluté nebezpečí 
(1925; 1926 s tit. Veličenstvo v base); Falešní proroci 
aneb Následky prohibice (b. d., 1925); Král apačů 
(1925, hudba E. Starý); Manžel punčocha aneb 
Vzhůru do Edenu (b. d., 1925, hudba E. Starý); Vese
lá bída (b. d., 1925, hudba E. Starý); Pražský divo- 
tvorce (b. d., 1925); Za vinu otcovu (b. d., 1925); Lás
ka ze sletu (1926, hudba J. Vašata); Tulácká krev 
(1926, hudba J. Vašata); Červený kohout (b. d., 1927); 
Honba za lupičem (b. d., 1927); Zlatý motýlek (1927); 
Hraničáři (b. d., 1928); Kam nemůže čert, nastrčí bá
bu (b. d., 1928); Má panenka modrooká (b. d., 1928, 
hudba J. Vašata); Slečinka z bílého zámečku (b. d., 
1928); Starostův dvojník (b. d., 1928); Faunovo pro

buzení (b. d., 1929); Ženich v truhle (1929); Hasiči je
dou (b. d., 1930); Já jsem malý mysliveček (1930); 
Když mládenec — tak veselej (b. d., 1930); Křest oh
něm (b. d., 1930); Zkrocení zlé tchyně (b. d., 1930); 
Radost ze života (b. d., 1930); Slunéčko když začne 
hřát (1930); Služebník své paní (b. d., 1930); Náš 
Franta (b. d., 1931); Její první hubička (b. d., 1931, 
hudba J. Vašata); Co se škádlívá, rádo se má! (1932); 
Dědeček Fridolín (b. d., 1932); Manželství na zkouš
ku (b. d., 1932); Pánem na rodné hroudě (b. d., 1932); 
Pražský popelář (b. d., 1932); Sladké milování 
(1932); Strašidlo ve staré myslivně (b. d., 1932); Cor
pus delicti neboli Černé na bílém (b. d., 1933); Her
cem snadno a rychle (b. d., 1933); Komediantova 
dcera (b. d., 1933); Srdce matčino (1933); Venkovské 
neviňátko (b. d., 1934); Já jsem malý mysliveček 
(1934, hudba J. Vašata); Ať se mládí vydovádí (1935, 
hudba J. Vašata); Pomsta lékařova (b. d., 1935); 
V betonovém krytu (1935); Stoprocentní kluk (b. d., 
1936, hudba J. Vašata); Vrtáci (b. d., 1936); Na náro
da roli dědičné (1937); Bláznivý nápad (1937); Sedá
vej, panenko, v koutě (1938); Vdávala se jedna pan
na (1940); Buď vůle Tvá (1941); Neuveď nás v poku
šení (1942). — Dramatické adaptace: K. Tůma: 
Z českých mlýnů (1909, hudba E. Starý; zfilm. 1925, 
1941); L. N. Tolstoj: Anna Karenina (b. d., 1920, 
prem. 1910); L. A. Carská: Sibiročka (1923); M. P. 
Téval: Neversův bod (1925); C. Zuckmayer: Hejt
man z Kopníku (b. d., do 1935). ■ SCÉNICKY. Pře
klad: k. Bisson, J. Berr de Turique: Paví peří (1908). 
■ REDIGOVAL: Nová sbírka divadelních her (2 sv., 
1934-35). ■

LITERATURA: an.: ref. Anna Karenina, LidN 
7.1. 1910; O. Š. M. (Štorch-Marien): České filmy (ref. 
film, zprac. Z českých mlýnů), Rozpravy Aventina 
1925/26; an.: ref. Buď vůle Tvá, Dělnická osvěta 
15.2.1942.

mn

Arnošt Josiáš Foumier

Působnost 1835—1884

Knihkupectví a nakladatelství ve Znojmě, v polovi
ně 19. století vydávající českou beletrii a lidový- 
chovné spisy.

Majitel A. J. F. byl zprvu správcem závodu; 
získal ho 1835 sňatkem s vdovou po znojem
ském knihkupci Emanuelu Haberlerovi (†
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1832), který založil svůj podnik 1829. Firma (v 
něm. znění Ernst Josias F.) postupně zaujala 
ve Znojmě přední místo a předstihla i starší 
místní vydavatelství M. Hoffmanna. 186*1 při
jal F. za společníka svého synovce Leopolda 
Haberlera a závod zněl na jejich společné 
jméno. F. zemřel 1879 a 1884 přešla firma do 
rukou K. Bornemanna. U F. byl nějakou dobu 
zaměstnán i pozdější pražský nakladatel J. 
Šolc.

F. vydával německé knihy a ojediněle české 
náboženské spisy a kramářské tisky. V údobí 
1844—52 soustavně publikoval i českou bele
trii a lidovýchovnou četbu, takřka výhradně 
překladovou. Překladatelem a upravovatelem 
většiny knih a zřejmě i F. poradcem byl J. Pe- 
čírka. Pravděpodobně z jeho podnětu vydával 
F. (jako jeden z prvních nakladatelů české lite
ratury) většinu své produkce v edičních řa
dách. Vycházela zde první česká knižnice spi
sů pro mládež (obsahující mj. Marryatova Ja
na Poctivu a spisy G. Nieritze), knižnice urče
ná řemeslníkům a rolníkům a knižnice zahra
ničních románů (tam próza K. Pichlerové a E. 
Bulwera). Mimo řady vyšlo několik dalších 
přeložených povídek, překlad Raupachovy 
frašky a nábožensky zaměřený sborník dekla- 
movánek pro mládež. Nejzávažnějším nakla
datelským počinem bylo vydání Pečírkovy ob
sáhlé adaptace německého lidovýchovného 
spisu (Václav Novák...; kniha obsahuje také 
několik povídek) a jediného díla původního, 
Mikšíčkových pohádek.

KNIŽNICE: Sbírka poučných i zábavných spisů pro 
řemeslníka a rolníka (1844, 3 tituly); Bibliotéka vy
braných románů jinojazyčných (1844—45, 2 tituly); 
Bibliotéka poučných i zábavných spisů pro mládež 
i dospělý věk (1844-47, 12 titulů). I Z OSTATNÍ 
PRODUKCE: M. Mikšíček: Národní báchorky (2 
sv., 1845); J. Pečírka: Václav Novák aneb Sedlák, jak 
by měl býti (2 sv., 1847); F. Valouch: Deklamovánky 
pro mládež (1851). ■

LITERATURA: A. Vrba: Die Buchdruckerkunst 
in Znaim, Znaimer Werkenblatt 21. 9. 1924; J. Volf: 
K dějinám knihtisku v Louce a ve Znojmě, Od Ho
ráčka k Podyjí 1924/25 + České knihy z nakladatel
ství Fournierova ve Znojmě v 1. 1844—52, Od Ho
ráčka k Podyjí 1932/33.

os

Jiří Foustka

* 11. 7. 1894 Třeboň
† 22. 3. 1967 Praha

Překladatel anglické a americké literatury, prozaik 
a publicista, dramatik

Syn sociologa a filozofa Břetislava F. 
(1862—1947), profesora UK. Studoval v Praze 
na smíchovském reálném gymnáziu (mat. 
1913), v zimním semestru 1913—14 na práv
nické fakultě a 1914—19 na lékařské fakultě 
(doktorát 1920). Od 1924 působil jako zubní 
lékař v Praze. Byl blízkým přítelem K. Čapka, 
s nímž také v létě 1917 působil jako vychova
tel v rodině Lažanských na zámku v Chýších 
u Žlutic, a patřil k Čapkovu přátelskému kru
hu tzv. pátečníků. Od studií byl činný jako pře
kladatel, nejintenzívněji ve 20. letech, pak i ja
ko publicista a literát. Přispíval do několika 
časopisů, dlouhodoběji do fejetonu Lidových 
novin. Později (od počátku 40. let) literárně 
nepublikoval.

Ve svých povídkách a fejetonech vyšel F. 
jednak ze zkušeností zubního lékaře a svá vy
právění založil na medicínských situacích a zá
pletkách (Hrst o zubech), jednak, ze sportov
ních zálib, které uplatnil i jako autor příruček 
pro mototuristiku. Zaměřením na svět obyčej
ných lidí a věcí, jeho humorným či groteskním 
ozvláštněním a humanistickou tendencí se stý
kal s tvorbou čapkovské generace; příbuznost 
zájmů se projevila také v oblasti dramatu: uto
pický námět pacifizace světa využitím lékař
ského objevu, který F. zpracoval v knižním 
dramatu (Dělo života), byl K. Čapkovi popu
dem k napsání Bílé nemoci. Významnější než 
původní práce byly F. překlady z anglické 
a angloamerické literatury (časopisecky publi
koval překlady W. Whitmana).

PSEUDONYM: Jiří Přínos. ■ PŘÍSPĚVKY in: Be
sedy Času (1914); Červen (1918); Lid. noviny (1921 — 
37); Lumír (1914—15); Rozpravy Aventina (1925); 
Světbzor (1931). ■ KNIŽNÉ. Beletrie: Dělo života 
(D 1937); Hrst o zubech (PP 1942). — Překlady:T. 
Morus: Utopie (1911); G. K. Chesterton: Klub po
divných živností (1923) + Koule a kříž (1923) 4- 
Anarchista Čtvrtek (1924) + Muž, jenž věděl příliš 
mnoho (1926, s R. Uhlem); M. M. Glass, R. C. Me- 
grue: Nová firma (1924); H. G. Wells: Mořská panna 
(1924, se Z. Foustkovou) + Tono Bungay (1925). — 
Ostatní práce: Na motoru křížem krážem domovi-
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nou (turist. průvodce, 1928, se Z. Tlamichem); Sto 
výletů automobilem po Československu (1929, s J. A. 
Holmanem). ■ SCÉNICKY. Překlady: M. M. Glass, 
Ch. Klein: Firma (1922, s K. Poláčkem); R. C. Me- 
grue, W. Hackett: Síla reklamy (1927, pseud. Jiří Pří
nos). ■

LITERATURA: H. Jelínek: Divadlo (ref. o reci- 
tačním večeru veršů W. Whitmana v překl. J. Vrch
lického a J. F.), Lumír 1913/14; J. Hašková: Otevřený 
list panu J. F., LidN 20. 1. 1922; K. Čapek: Historie 
jednoho námětu, in J. F.: Dělo života (1937) → Diva
delníkem proti své vůli (1968); M. Sulcová in Kruh 
mého času (1975).

et

František Sal. Frabša
* 4. 2. 1887 Unhošťu Kladna
† 10. 6. 1956 Liberec

Autor popularizačních prací z oblasti literární histo
rie, politický a kulturní novinář, básník.

Po studiích na reálce působil jako žurnalista 
a spisovatel. Od 1904 žil v Praze a pokoušel se 
vydávat vlastní časopisy a knižnice, které však 
většinou po několika číslech zanikly (čas. Le
táky, Volná tribuna, Svítání, knižnice Naše 
knihovna, Moderní eseje aj.). Před první světo
vou válkou pracoval v tisku nár. soc. strany, 
v regionálních a odborových časopisech 
(1912—13 redigoval v Kutné Hoře Hlasy z ta
bákových továren, působil v Posázavském 
kraji, Našem právu, Železničních listech aj.). 
1918—24 byl redaktorem Českého slova, v té
že době řídil i některé další nár. soc. listy (Li
dová správa, Obrana venkova, Koresponden
ce Jednoty čs. malozemědělců, domkářů a živ
nostníků) a sám vydával literární časopisy (Ve 
stínu lípy, Literární listy). Jako nár. soc. politik 
se stal přísedícím Zemského správního výboru 
(1921—26) a členem intendanční rady Národ
ního divadla (1924), což vyvolalo zápornou 
odezvu v kulturní veřejnosti. Později se zabý
val organizováním různých vydavatelských 
podniků. Po druhé světové válce žil v Liberci.

Důsledkem F. podnikavé literární aktivity 
byly jak četné popularizační příručky a ko

merční vydavatelské akce, tak vlastní beletris
tické pokusy. V intimní a politické poezii spo
joval ohlas literárních podnětů s vlastním 
sklonem k jednoduchému vidění i výrazu. 
V příležitostných brožurách o spisovatelích 
podával většinou stručný popis díla ilustrova
ný několika ukázkami; jako mechanický svod 
faktů vznikl jeho literární slovník {Čeští spiso
vatelé dnešní doby), který F. sestavil z dotazní
ků vyplněných spisovateli, aniž získané údaje 
doplnil a podrobil náležité redakci. Shromáž
děného slovníkového materiálu využíval také 
v soupisech regionálních literárních a kultur
ních pracovníků.

PSEUDONYM: Frant. Pravda. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Besedy Času (1908); Čes. slovo (1918—24); Čes. ob
zor (1916—17); Čes. svět (1915—18); Hlasy z tabá
kových továren (1912—13); Jitřenka (1905); Kore
spondence Jednoty čs. malozemědělců, domkářů 
a živnostníků (1921—23); Letáky (1904); Lidová 
správa (1919); Lit. listy (1923—24); Lucerna (1921); 
Naše právo; Obrana venkova (1921); Posázavský 
kraj; Samostatnost; Svítání (1905); Topičův sborník 
(1918—19); Ve stínu lípy (1922); Volná tribuna 
(1904); Z literárních luhů (1910); Železniční listy 
(1917); Ženské listy (1918). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Byla kdysi krásná (R, 2 seš., 
1905); Co srdce vyprávělo (BB 1905); Při hudbě vo
dotrysků (BB 1905); Arnošt Czech z Czechenherzu 
(1906); Mistr Jan Hus a jeho význam pro člověka 20. 
věku (1907); Zamlklé parky (BB 1908); F. S. Pro
cházka (1909); Na zlatých strunách (BB 1909); J. S. 
Machar (1910); M. P. Arcybašev (1912); Román he
rečky (1912); Já a můj žal (BB 1916); Eliška Krásno- 
horská (1917); Švec básníkem. Život a literární prá
ce J. V. Pokorného Pikulíka (1918); Pod červenobí
lým praporem (BB 1920); Čeští spisovatelé dnešní 
doby (1923); Mladoboleslavští spisovatelé, kulturní 
a veřejní pracovníci (1938); Jičínští, libánští a sobo- 
tečtí spisovatelé a kulturní pracovníci (3 seš., 1939— 
40); Práchenští spisovatelé slovem i obrazem (1940); 
Táborští spisovatelé slovem i obrazem (1940); Be
rounští spisovatelé slovem i obrazem (1941); Mora
vané v Praze (b. d., 1941); Přespolní Kutnou Horou 
očarovaní (1945). — Překlady. M. Hruševskij: Ukra
jina a Ukrajinci (1928). — Ostatní práce: Perzekuce 
strany národně sociální za války (1921, rozšiř, vyd. 
1946 s tit. Perzekuce strany národně socialistické za 
1. a 2. světové války); Čtyřicet let čs. strany národně 
socialistické v Liberci 1906—1946 (1946). — Výbory 
z díla:S\\& touhy (1920, usp. J. Reichmann); V České 
lyře (1948, 6 básní pův. publikovaných v antologiích 
F. S. Procházky Česká lyra a Česká epika). ■ REDI
GOVAL časopisy: Letáky (1904), Volná tribuna 
(1904), Svítání (1905), Hlasy z tabákových továren 
(1912—13), Lidová správa (1919), Lidová tribuna
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(1920), Lucerna (1921, vyd. jediné číslo), Obrana ven
kova (1921, od č. 33 s tit. Obrana a rozhledy venko
va), Korespondence Jednoty čs. malozemědělců, 
domkářů a živnostníků (1921—23), Ve stínu lípy 
(1922), Literární listy (1923—24); almanachy: Alma
nach Jaro (1917), Divadelní almanach (1924, s A. O. 
Fidrmucovou); kalendář: Kalendář republiky (1922, 
1923, 1924); knižnice: Naše knihovna (1905), Moder
ní eseje (1906), Knihovna Českého obzoru (1916), 
Beletristická knihovna českých socialistů (1918), Ná
rodní knihovna (1918), Dramatická knihovny (od 
1919), Velká doba. Knihovna dokumentů našeho 
osvobození (1920), Lidová tribuna (1922), Frabšova 
divadelní knihovna (1923); sborníky: Zemské ústavy 
pro choromyslné (1926, s A. Heverochem), Plzeň. 
Metropole západu. Část 1. (b. d., 1930). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Čeští spisovatelé mládeži (1919). ■

LITERATURA: Zachar (E. z Lešehradu): Česká 
ješitnost (o F. vydavatelské činnosti), Rudé květy 
1905/06; -pa- (F. S. Procházka): Literatura (ref. Já 
a můj žal), Zvon 1916/17 + Literatura (ref. Alma
nach Jaro), Zvon 1916/17; L. N. Z. (Zvěřina): ref. 
Švec básníkem, Lípa 1918/19; J. Reichmann in F. S. 
F.: Síla touhy (1920); J. O. Novotný: Dva nové lite
rární měsíčníky (ref. Literární listy) + Bezvýznamný 
podnik (ref. Čeští spisovatelé dnešní doby), Cesta 
1923/24; J. V. Sedlák: F. podniky literární, Kritika 
1924; O. Fischer: Divadelní poznámky (též o F. člen
ství v Zemském správ, výboru), Kritika 1924; an.: 
Kulturní politika koalice (o F. jmenování do inten- 
danční rady ND), RP 23. 8. 1924; A. N. (Novák): ref. 
Čeští spisovatelé dnešní doby, LidN 6. 2. 1925.

et

Pavel Fraenkl

* 20. 5. 1904 Hradec Králové

Literární a divadelní kritik; v literárněhistorických 
pracích se orientoval zejména k literárnímu procesu 
90. let.

Pocházel z rodiny obchodníka; v rodišti vystu
doval gymnázium (1915—23), po maturitě stu
doval na filoz. fakultě UK v Praze dějiny lite
ratur (doktorát 1927 prací Boj o volnost kritic
kého projevu a nové pojetí světovosti v letech 
devadesátých). Stal se knihovníkem brněnské 
univerzitní knihovny; počátkem 1940 emigro

val — po obsazení Československa nacisty — 
z rasových důvodů do Norska. Zde ho okupa
ce zastihla podruhé a byl vězněn v koncen
tračních táborech v Polsku a v Terezíně. Po 
skončení války se vrátil do Norska, kde před
nášel na univerzitě v Oslo (zejm. o světové li
teratuře) a věnoval se i divadelní kritice v den
ním tisku. Publikoval zde studie o skandináv
ských klasicích (H. Ibsen, B. Björnson, A. 
Strindberg), z oboru srovnávacích dějin litera
tury i o současné světové produkci.

Literárněhistorické studie a kritiky P. F. vy
cházejí z pojetí díla jako výrazu básníkovy du
še a literatury jako dějin lidského ducha; toto 
zaměření, jež spojoval s podněty evropské 
psychologie své doby (Jung, Spranger), se 
odrazilo zřetelně i ve volbě témat řady jeho 
studií (např. rozboru titanismu u Dostojevské- 
ho a v interpretaci Masarykově), v nichž zkou
mal filozofické problémy rozkladu solipsistic
kého individualismu a nové objektivizace 
v umění. Svou literárněvědnou metodu F. pro
gramově stavěl na teleologickém pojetí vývo
je, v němž hledal cestu k překonání subjektiv
ní anarchie kritického soudu; z téhož důvodu 
přejímal F. některé metodologické prvky lite
rárněvědného strukturalismu a soustřeďoval 
se k podrobným analýzám výrazových složek 
díla (např. k apostrofičnosti Březinově). Pečli
vý zřetel k detailu spojoval ve svých studiích 
s podrobným rozborem historického materiá
lu. Byl zejména znalcem literárního procesu 
90. let, jemuž věnoval své nejvýznamnější prá
ce (o kritice 90. let, Březinovi, Vrchlickém aj.). 
V posuzování současné literatury a divadla F. 
většinou nevybočoval z mezí záznamu subjek
tivního dojmu z díla či představení, vyjadřova
ného esejistickým stylem.

ŠIFRY: fd., P. F., P. Fr., P-Fr, pfr. I PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. mysl (1929); Čin (od 1930); sb. Dostojevskij 
(1931); Host (od 1923); sb. Chudým dětem (1933, 
1936, 1937); Index (1930); Kmen (od 1926); sb. Kníž
ka o Šrámkovi (1927); Lid. noviny (od 1930); Listy 
pro umění a kritiku (1933—36); Lit. rozhledy (od 
1930); Lit. svět (1927); sb. Mahenovi (1933); Masary
kův sborník (1930); sb. K. H. Mácha (1937); Nár. 
osvobození (od 1925; 1930—39 div. ref. z Brna); Na
še doba (1928); Nová svoboda (od 1924); sb. Pocta 
a výzva (1934); Rozhledy (1934); Rozpravy Aventina 
(od 1925); Sever a východ (od 1925); sb. Vůdce gene
rací (1932). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Otokar 
Březina. Mládí a přerod (1937,1. díl monografie). — 
Mimo to studie publikované jako separáty nebo pří-
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ležitostné tisky: K vývoji novodobé české literární 
kritiky (1930); Masaryk a literatura (1930); Problém 
titanismu v Zločinu a trestu (1931); Masaryk a mo
derní titanismus (1932); Nerudův cyklus Otci (1933); 
Březinova Modlitba večerní (1936); O. Březina. 
Mysticismus umění a věrnost sobě (1936); K proble
matice sebecitu v díle E. Hostovského (1936); Má
cha a Březina (1936) aj. I

LITERATURA: F. X. Salda: Trochu metakritiky, 
ŠZáp 1930/31; A. M. Pisa: ref. K vývoji novodobé 
české literární kritiky, PL 4. 6. 1930 4- Masaryk 
a moderní titanismus, PL 21. 9. 1932; F. X. Salda: 
Dvě kapitoly z Fraenklova Březiny, ŠZáp 1935/36; 
A. Novák: Nová literatura březinovská, LidN 23. 8. 
1936; ■ ref. O. Březina: F. Götz, LitN 1936/37, č. 20; 
V. Černý, LidN 14. 6. 1937 ■.

//

Francisceum viz Moravskoslezské mu
zeum

Fráňa Franci

* 12. 6. 1896 Praha
† 13. 3. 1952 Uherské Hradiště

Dramatik, prozaik, básník, operetní libretista, pře
kladatel z němčiny; herec, režisér.

VI. jm. František Xaver F. Studoval na reálce 
v Praze-Karlíně (mat. 1914) a 1914—16 půso
bil v Pištěkově divadle na Vinohradech a ve 
Švandově divadle na Smíchově. 1916—20 byl 
ve vojenské službě, kde též organizoval ochot
nické kroužky. 1919 se stal prvním osvětovým 
referentem pražské posádky, v téže funkci 
pracoval v Litoměřicích a v Jindřichově Hrad
ci. 1920—26 byl úředníkem zemského výboru, 
1927—31 úředníkem Pražské městské spoři
telny. 1939—44 vedl Družinu F. F., hostující na 
pražských scénách. 1945 působil v Orlickém 

divadle v Náchodě, 1946—47 v divadle v Čes. 
Budějovicích a 1947—52 ve Slováckém divad
le v Uherském Hradišti. Z jeho režisérské díl
ny vyšli např. D. Medřická, rež. K. Novák aj.

F. literární práce se řadí do několika žánro
vých a tematických okruhů. Divadelní pokusy 
obsahují scény a hry oslavující symboly česko
slovenské státnosti a nacionálních zápasů, dále 
realistické a psychologické drama, které budu
je konflikt na mezních situacích (vražda, sebe
vražda), a řadu operetních libret, v nichž se au
torovi nepodařilo vždy skloubit populární ob
sahové klišé se specifickými potřebami žánru. 
Rovněž úsilí o novou tematiku (zpěvohra 
o Mozartovi) a novou dramatickou kompozici 
(Beethovenova sonáta) vedlo k neorganické
mu řazení různorodých, disparátních motivů. 
S podtitulem „dívčí román“ vydal F. řadu próz 
z lidového prostředí s jednoduchou fabulí 
a přímými charakteristikami postav. Prózy, 
které spolu někdy souvisejí tematicky (cyklus 
o Evě z hájovny), jsou naplněny tzv. ušlechti
lým idealismem a příkladnou morálkou.

PSEUDONYM: E. Kajerová. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Venkov (1939). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Olga Žilinská 
(D 1914); Hold Československé republice (dram. 
proslov, 1919); Na stráži (D 1919); Vrah (dram. mo
nolog, 1919); Dva kohouti (D 1924, prem. 1923); Na 
rozcestí (D b. d., 1929); Beethovenova sonáta (D 
1933); Život ženy jsou dvě lásky (D b. d., 1934); Za 
naším dvorečkem (D 1935, se S. Mannem); Píseň 
máje (D 1936, se S. Mannem); Království na prodej 
(D 1937, se S. Mannem); W. A. Mozart (D 1937, 
prem. 1934, se S. Mannem); Helenčin kominíček (P
1939) ; Sen umělcův (P 1939); Cesta za slávou (P pro 
ml., 1940); Splněné touhy (P pro ml., 1940); Evička 
z hájovny (P pro ml., 1940); Eva a Věra (P pro ml.,
1940) ; Eva a Věra nevěstou (P pro ml., 1940); Prázd
ninová idyla (P pro ml., 1940, pseud. E. Kajerová); 
Silnější než láska (P pro ml., 1940, pseud. E. Kajero
vá); Vlaštovčí hnízdečko (P pro ml., 1940); Raněné 
ptáče (P pro ml., 1940); Nalezené štěstí (P pro ml., 
1940); Výlet načerno (P pro ml., 1940, pseud. E. Ka
jerová); Inčin přerod (P pro ml., 1941, pseud. E. Ka
jerová). — Překlad: F. Gribitz: Štěstí bydlí vedle 
(1937). — Úprava hry: V. Mrštík: Paní Urbanová 
(1943). ■

LITERATURA: K. Š.: Hra o W. A. Mozartovi, 
LidN 16. 6, 1939; program, dvoulist divadla řed. 
F. Laciny, Dvorana Um. besedy, duben 1941, s přisp. 
F. X. Svobody, H. Vítové, J. Pivce, D. Medřické 
a L. Malé k 25. výr. divadelní práce F. F.; jr (V. H. 
Jarka): Čtvrt století umělecké činnosti F. F., NL 26. 
4. 1941.

zt
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Zdeněk Franta

* 19. 4. 1868 Hradec Králové
† 1. 7. 1943 Praha

Překladatel z angličtiny, autor informativních a kri
tických referátů o angloamerickém písemnictví 
a o pracích české anglistiky.

Pocházel z učitelské rodiny, jeho otec Ondřej 
F. (1829—1900) byl klasický filolog a hlasatel 
česko-polské vzájemnosti. Rodina se 1875 pře
stěhovala do Rychnova n. Kněžnou, kde F. vy
chodil gymnázium (mat. 1886). Poté studoval 
na filoz. fakultě v Praze dějepis a zeměpis 
(abs. 1892) a učil tyto předměty jako středo
školský profesor, převážně na reálkách: 
1894—95 v Uh. Hradišti, do 1903 v Lipníku n. 
Bečvou, 1903—19 v Kroměříži, odkud byl po
volán do funkce zemského školního inspekto
ra v Praze. 1926 byl předčasně penzionován 
a žil pak na odpočinku v Praze; pohřební 
obřad se konal v krematoriu v Praze-Strašni- 
cích.

Z. F. přeložil řadu významných děl anglické 
a americké literatury, a to nejen beletristické, 
nýbrž i esejistické a populárně historické; vol
bu ovlivňoval výrazný vzdělavatelský a mrav
ně výchovný zřetel. Předmětem jeho kritic
kých referátů, jež psal především do časopi
seckých orgánů realistů (ideově byl stoupen
cem T. G. Masaryka), byly odborné práce čes
ké anglistiky (slovníky, eseje, překlady); vlast
ní překlady provázel úvody a informativními 
články.

ŠIFRA: Z. F. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 
1901); Čas (od 1911); Nár. osvobození (1924); Naše 
doba (od 1906); Panoráma (1928); Rozpravy Aventi- 
na (od 1925); Výroční zpráva Čes. reálky v Lipníku 
n. Bečvou 1900. I KNIŽNĚ. Překlady: H. D. Tho- 
reau: Walden čili Život v lesích (1902) 4- Toulky pří
rodou a pohledy do společnosti (1925); G. Eliot: 
Adam Bede (1903 — 04) 4- Romola (1915); H. Fiel- 
ding: Duše národa (1905); Ch. Brontě: Shirley (1906) 
4- Villette (1906) 4- Hana Eyerová (1930); U. Sin
clair: Jatky (1909); J. Daly-Bowles: Na úsvitě radika
lismu (1910, s A. Masarykovou); J. Swift: Gullivero- 
vy cesty (1910—11); Ch. Dickens: Malá Doritka 
(1912) 4- Pustý dům (1915, s B. Šimkovou); T. Carly- 
le: Minulost a přítomnost (1916); J. Galsworthy: 
Bratrství (1917); R. S. Hichens: Bella Donna (1917); 
H. G. Wells: Stručné dějiny světa (1931). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: T. G. Masaryk: Mravní názory 
(1923) 4- Česká otázka. O naší nynější krizi. Jan Hus

Franta Šumavský

(1924); K. Havlíček Borovský: Poučení občanům 
(výbor, 1931). I

LITERATURA: Red.: Ublížilo se, Věstník čs. pro
fesorů 1926; Z. Vančura: Z. F. sedmdesátníkem, 
LidN 17. 4. 1938; red.: Z. F., Naše věda 1944.

jo

Josef Franta Šumavský

* 27. 11. 1796 Polenka u Klatov
† 22. 12. 1857 Praha

Slovníkář a jazykovědec, pedagog, redaktor literár
ních periodik; jeho nevelké beletristické dílo — lite
ratura pro mládež, básně, překlady — vznikalo hlav
ně jako součást jeho vychovatelské a redakční čin
nosti.

VI. jm. J. F. V starších příručkách uváděn pod 
spisovatelským jm. Šumavský. Syn tesaře 
a chalupníka. Dětství prožil v Pušperku neda
leko rodiště, 1803—10 chodil do školy v Pole
ní, zásluhou kaplana Kašpara Němečka se do
stal na gymnázium v Klatovech (1814—19). 
Tzv. filozofii studoval v Praze 1819—22,3. roč. 
opakoval 1823—24. Byl 1822—23 a znovu 
1824—25 novicem benediktinského emauzské- 
ho kláštera (klášterní jm. Hieronymus) a stu
doval teologii na pražské univerzitě, z kláštera 
vystoupil ještě před vykonáním slavnostních 
slibů. Kromě krátkodobého pobytu v Želči na 
Žatecku (přelom 1828/29, vychovatel) žil trva
le v Praze. Živil se soukromým, občasně i ve
řejným vyučováním, výpomocí v tiskárnách 
a v redakcích (Pražské noviny) a spisovatel
skou činností. Zabýval se filologickým studi
em, pravděpodobně se účastnil soukromých 
přednášek J. Dobrovského, lexikografické 
zkušenosti získával spoluprací na Jungmanno- 
vě Slovníku česko-německém; byl za ni placen 
od 1828 jako opisovač, 1834—38 jako korek
tor u V. Spinky v Arcibiskupské knihtiskárně. 
Na pražském školském životě se podílel nej
prve v dětské opatrovně Na Hrádku (bezplat
ná výpomoc 1832, pomocný učitel 1833—34), 
později jako učitel češtiny (1847—48 v hlavní 
židovské škole, 1848—50 na Akad. gymnáziu)
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a 1848—51 na první české hlavní škole v Bud- 
či, kde vedl agendu výboru Porad učitelských 
a krátkodobě redigoval pedagogický časopis 
Posel z Budče. Povolení (1845) zřídit soukro
mý těsnopisný ústav nevyužil, jeho pokusy pů
sobit na vysokých školách neuspěly (1831 žá
dost o profesuru českého jazyka na Stavovské 
akademii v Olomouci a 1835 na filoz. fakultě 
v Praze, tamtéž 1852 žádost o docenturu slo
vanské filologie). Mezi jeho néjbližšími přáteli 
byli J. J. Langer, J. S. Tomíček (s oběma redi
goval Čechoslav, s Tomíčkem potom 3 alma
nachy), F. L. Čelakovský, K. Amerling, J. P. 
Koubek, J. K. Tyl aj. V 40. letech patřil F. mezi 
organizátory českého společenského života 
v Praze, vyučoval češtině v kruhu pražských 
vlastenek a v hudebním ústavu Žofínské aka
demie. V revolučním období měl veřejné 
a spolkové funkce (mj. člen Národního výboru 
v školské sekci, člen výboru Lípy slovanské), 
názorově se hlásil k radikálům (účast na texta- 
ci letáků pro venkov, též s E. Arnoldem). Vy
dáváním Německo-českého slovníku v 2. pol. 
40. let se zadlužil (díl 2 vlastním nákladem), ča
sově náročná odborná práce nebyla s to jej 
existenčně zajistit, zemřel v nouzi. Pohřben 
byl na Olšanech v Praze.

V odborných filologických statích (bohemi- 
stika, slavistika) se F. Š. zabýval hlavně srov
návací problematikou, v popularizačních jazy
kovou kulturou; jako filolog pomáhal I. J. He
gerovi vytvořit první soustavu českého těsno
pisu. F. Německo-český slovník (1844—46) 
i další jeho česko-německé slovníky znamena
jí etapu ve vývoji českého slovníkářství ze
jména tím, že zachytily slovní a frazeologický 
stav spisovné češtiny z poloviny 19. století; 
osvědčovaly se dlouho při rozličných potře
bách praxe, zvi. v podobě, kterou jim později 
dal jeho synovec, žák a spolupracovník J. 
Rank. Srovnávací slovník slovanských jazyků, 
projev F. úsilí o slovanskou vzájemnost, zůstal 
nedokončen (u hesla befehlen). Jako učitel se 
F. věnoval svou odbornou tvorbou dětem (čí
tanka, didaktické spisy) a v historii české peda
gogiky je hodnocen jako průkopník v oboru 
elementárního věcného vyučování a čtení; od
kláněl se od metody hláskovací a teoreticky se 
přibližoval k pozdější metodě globální, ke čte
ní slovních i větných celků. Smysl pro předsta
vivost, dosavadní životní zkušenost a zájmy 
dětí je jednou příznačnou vlastností F. básnic
kých i prozaických prací pro mládež (mj. ne

publikovaná sbírka dětských říkanek Rozkoš
ná zahrádka, asi z 1833—34); jinou je zjevné 
úsilí o to, aby tato tvorba odpovídala i svými 
uměleckými kvalitami úrovni soudobé poezie, 
a smysl pro přirozenost básnické dikce (slovo
sled, slovník). Ta vyznačuje i jeho pozoruhod
né, avšak ojedinělé přepisy folklórních pohá
dek (básnický a prozaický). Z ostatní jeho po
ezie (drobná epika, příležitostná, intimní 
a společenská lyrika, písňové texty) mají nejo
sobitější podobu epigramy; 1829 předložil F. 
cenzuře Dvanáctero drobných písní, v pozů
stalosti se zachovala sbírka revolučních zpěvů 
z 1848. Psal i drobné původní prózy, pro časo
pisy upravoval lidové písně a překládal hlavně 
ze slovanských jazyků (F. V. Bulgarin, J. M. 
Ossoliňski aj.). Jeho publicistika je z několika 
tematických okruhů: český školský život, di
daktika, pedagogika, literatura pro děti a mlá
dež (recenze), jazyková správnost, těsnopis, 
všeobecné vzdělání (přírodní vědy, technika, 
historie, jazykověda).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Franta V., Franta Vrante- 
vič, J. F. Šumavský, Josef Franta Šumavský, Josef 
Franta Vrantevič, J. V. F. Šumavský, J. V. Šumavský; 
D. a Š. (= Prokop Dvorský a J. F. Š.), F., J. F., J. F. S., 
J. V. F., Š. ■ PŘÍSPĚVKY in:ČČM (1845-53); Ča
sopis ku prospěchu času přiměřených oprav studií 
gymnazijních (1852 Slovo o řecké mluvnici, i sep.); 
Cech (1832); Čechoslav (1830—31); Čes. včela, Včela 
(1834—49); Jindy a nyní (1833); Krok (1833); Květy 
české, Květy (1834—47); Lumír (1851—55); Nár. no
viny (1849); Posel z Budče (1849); Rozličnosti Praž
ských novin (1829 — 30; 1829 báseň Slzy na hrob J. 
Dobrovského); Sámo (1832); Škola, Škola a život 
(1854 —57); Vlastimil (1840, báseň Pohádka o krásné 
zemance, próza Pohádka o jezinkách); — posmrtně: 
Lumír (1858, překlad z Bulgarina); Rodinná kronika 
(1862 — 63, básně z pozůstalosti); Posel od Čerchova 
(1866, básně z pozůstalosti); Studentské listy (1882, 
přetisk části rukopisných pamětí in A. K. Viták: O J. 
F. Š. jako studentovi); Zlatá brána (1937, z rukop. 
pamětí). ■ KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně): in F. Bač- 
kovský: Zajímavé črty ze života našich slavných 
mužů a žen (1884, z rukop. pamětí); Pohádka o krás
né zemance (B 1919, ed. M. Majerová); Moje mládí 
(Klatovy 1941, ed. J. Biskup z rukop. pamětí). — Pře
klady: J. M. Rödlinger: Rodina Bohověrných z Do- 
lan aneb Obraz křesťanského obcování... (1837); 
Ch. Schmid: Holoubek (Hradec Král. 1840); Libušin 
soud (1840, překlad Rukopisu zelenohorského do 
nové češtiny a němčiny). — Jazykové příručky, slov
níky a pojednání: Zastaralé formy českého slovesa 
(1829); KurzgefaBte Grammatik der böhmischen 
Sprache... (1838, s Norbertem Vánkem); Prakti-
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scher Teil zuř böhmischen Grammatik... oder Böh- 
misch-deutsche Sprechúbungen und Ubersetzungs- 
aufgaben (1840, přeprac. vyd. 1846 s tit. Česká i ně
mecká mluvní cvičení...); Otčenáš slovanský ve 
čtyřech nářečích aneb Krátké navedení ke čtení slo
vanskému... (1840); Deutsch-böhmisches Wörter- 
buch... 1—2 (1844—46); Já budu zpívat jako Čech. 
Přednáška k členům Žofínské akademie (1845); Proč 
se mají chovanci Žofínské akademie v českém jazy
ce vyučovati? (1846); Jazyk slovanský čili Myšlenky 
o všeslovanském písemním jazyce (1851, připojena 
uk. ze Slovníku všeslovanského); Česko-německý 
slovník... (1851); Slovník všeslovanský s přidanými 
významy německými (2 seš., 1852, nedokončeno); 
Kapesní slovník jazyka českého a německého. Díl 
německo-český, Díl česko-německý (1853, 1854); 
Úvaha o Skladbě jazyka českého prof. Martina Hat- 
taly (1855); Slovar četyr jazykov, slověňskago, grec- 
kago, latiňskago i němecskago ... (ukázkový tisk, 
1855); Slovník jazyka slovanského šesti hlavních ná
řečí: ruského, bulharského, starocírkevního, srbské
ho, českého i polského. Část prvá německo-slovan- 
ská (4 seš., 1857, nedokončeno). — Pro mládež a di
daktika: Mafá čítanka s několika abecedami pro dít
ky a s krátkým navedením ke čtení a k pravopisu 
(Hradec Král. 1841); Navedení ke čtení bez abecedy 
a k pravopisu bez psaní anebo Opozdilý předchůdce 
Malé čítanky (1845). — Výbory: J. F. Š. Ze života 
a díla (1965, vyd. M. Kaňák, obsahuje též otisky z ru
kopisné pozůstalosti: vzpomínky, literatura pro mlá
dež, korespondence); in M. Kaňák: J. F. Š. (1975). I 
KORESPONDENCE: sb. Z let probuzení 1 (B. Raj
ské z 1842; 1872, usp. Ž. Podlipská); Red. (J. Emler): 
Několik listů spisovatelů českých k A. Markovi (z 
1845), ČČM 1887; K. A. Vinařického Koresponden
ce a spisy pamětní 2, 3 (Vinařickému z 1846 a 1851; 
1909, 1914, ed. V. O. Slavík); O. Stehlík: Korespon
dence F. Douchy (Douchovi b. d. a z 1842), Vlast 
1916/17, s. 672; M. Novotný in Život B. Němcové 
2 (B. Němcové z 1849; 1951); J. Štěpánková-Wein- 
gartová: Dopisy českých a slovenských spisovatelů 
v dosud nevydané korespondenci Vuka Stefanoviče 
Karadžiče (z 1852), Slavia 1958. I REDIGOVAL ča
sopisy: Čechoslav. Všeobecný zábavník (1830—31, 
s J. J. Langrem a J. S. Tomíčkem), Posel z Budče. Ča
sopis pro učitele a vychovatele (1848, č. 26,1849); al
manachy (vesměs s J. S. Tomíčkem): Čech (1832), 
Sámo (1832), Krok (1833); edici: Slovanka. Sbírka 
národních pověstí (1 sv., 1833, s J. S. Tomíčkem). I 
VYDAL: N. Vaněk: Obraz jasných nebes s krátkým 
popsáním nebeských těles (1836); J. Blahoslav: Život 
Jana Augusty... (1837); Ch. G. Salzmann (přel. V. 
M. Kramerius): Prokop Opatrný aneb Dobrá rada 
v potřebě (1841); J. Svoboda: Mladý Čech a Němec 
čili Prvopočáteční české a německé cvičení a mluve
ní (1850, 3. vyd.). 9

LITERATURA: V. Mencl: J. F. Š. Upomínka na 
slavnost... stoleté památky narozenin J. F. Š. v Po

lení a Poleňce... (Klatovy 1896); Upomínka na 
slavnost... u příležitosti 70. výročí úmrtí J. F. Š.... 
(Polen 1927); K. Polák: J. F. Š. (Klatovy 1936); M. 
Kaňák: J. F. Š. (1975). I J. Přibík: ref. Malá čítanka, 
Květy 1842, příloha č. 18; V. B. Nebeský: ref. 
Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Květy 1843, s. 11 
→ O literatuře (1953); ■ nekrology: an., Lumír 1857, 
č. 52, s. 1 242; an. (B. Němcová), Posel z Prahy 1858 
→ B. Němcová: Básně a drobné práce (1957); -k (J. 
Rank), Pražské noviny 7.—10. 1. 1858; an., Světozor 
1858, č. 1; an., Sborník učitelský na rok 1859 ■; J. 
Rank: J. F. Š., Koleda 1859 + J. F. Š. co žák a učitel, 
Sborník učitelský na rok 1859 + O životě J. F. Š., 
Rodinná kronika 1863; in F. Čenský: Z dob našeho 
probuzení (1875); an.: Vzpomínka na J. F. Š., Šuma- 
van 1877; J. V. Frič: Vzpomínka na J. F. Š., NL 1886, 
č. 234; J. Neruda: J. F. S., Humorist, listy 27. 8. 1886 
→ Podobizny 3 (1954); J. Rank: J. F. Š., Zlatá Praha 
1886, s. 570—71; V. Příhoda: Zapomenutí předchůd
ci globální metody, Čes. učitel, příl. Školské reformy 
1939, č. 6; K. Polák: Rod J. F. S., Dějiny — Tradice 
— Rod 1940; A. Grund: Čelakovský, Erben, Franta, 
Krolmus (vztah k B. Němcové), sb. Přátelský kruh B. 
Němcové (1946); F. Tichý: J. F. Š. jako pedagog, Pe- 
dag. revue 1946/47; E. Strnad: J. F. Š., Učit, noviny 6. 
10. 1955; V. Bechyňová: J. F. Š. jako popularizátor 
bulharštiny a Bulharska, AUC Praha, Philologica — 
Supplementum 1959, Slavica Pragensia 1, 1959; M. 
a A. Kaňákovi: V rozporu s klášterní klauzurou, in 
Zářící odkazy (1962); F. Buriánek in Literární Klato
vy (Plzeň 1962); E. Strnad: K životnímu dílu J. F. Š., 
My a čtenáři 1965; F. Svejkovský: Počátky literár
ních cen v českých zemích, Sborník NM, ř. C — lit. 
historie, 1966; V. Spěváček: J. F. Š. — učitel českého 
jazyka a literatury, Čes. jazyk a literatura 1976/77.

kh, mo

František Pražský

* kolem 1290
† po 1353

Latinský kronikář doby Karlovy.

Náležel k duchovenstvu svatovítského chrá
mu, kde působil jako kaplan a zpovědník bis
kupa Jana IV. z Dražic a jeho nástupce (od 
1344 arcibiskupa) Arnošta z Pardubic. Ke kro- 
nikářské práci přistoupil na popud biskupa Ja-
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na, aby navázal na starší zápisky vzniklé při 
katedrálním chrámu (letopisy české, dovedené 
do 1283) a pokračoval v nich až do současnos
ti. Práci se mu podařilo ukončit ještě před bis
kupovou smrtí (1342). V pozdější druhé redak
ci připojil záznamy o událostech 1343—53.

První redakce díla vychází především ze 
Zbraslavské kroniky, k níž se přimyká až po 
rok 1335, a to dosti úzce, jako její zkrácený 
výtah, jen místy doplněný údaji z Dalimila 
a z autorovy strany rozšířený o zprávy týkající 
se biskupa Jana a jeho rodu. Vypsání let 
1336—42 je kronikářovou původní prací. Celá 
tato redakce je zaměřena k biskupově oslavě. 
V druhé redakci se F. přidržel Zbraslavské 
kroniky až po rok 1338 (kde tento jeho pra
men končí) a připojené vlastní pokračování 
soustředil kolem osobnosti markraběte a poz
ději krále Karla, jemuž dílo věnoval. Třebaže 
současně zredukoval oslavné zmínky o bisku
povi, liší se koncepce i účel novější části od za
měření původního, uplatněného v části starší. 
F. kronika je časově první sepsání o době Kar
lově. Podává svědectví o autorově vzdělání, 
o jeho smyslu pro koncepci vytvářeného díla 
(třebaže proměna koncepce v druhé redakci 
nebyla jednotě díla na prospěch), také však 
o jeho nevelkém nadání jako historika: vyprá
věné události jsou podávány zvnějška, s ma
lým porozuměním pro jejich smysl a souvis
losti, takže kronika nedosahuje literární ani 
pramenné hodnoty díla Petra Zitavského.

EDICE: Kronika F. P., FRB 4 (1884, ed. J. Emler). - 
Ukázky: in Čtení o Karlu IV. a jeho době (1958, přel. 
F. Heřmanský). I

LITERATURA: J. Emler in FRB 4 (1884); Z. Fiala 
in Čtení o Karlu IV. a jeho době (1958); J. Zachová: 
Die Chronik des Franz von Prag (1974).

ep

Frantova práva

1518

Prozaická satira, formulující neoficiální lidový vztah 
k světu.

Skladba podává ve formě regulí pijanského 
a šelmovského bratrstva univerzální satirický 
pohled na dobovou společnost. Je kompono
vána jako parodie cechovních předpisů s roz
marnými epickými vložkami, které parodují 
opět kazatelská exempla. Zpracovává motivy 
z tradice německé „bláznovské“ literatury 
i přímé látkové podněty (zejména z anonymní
ho latinského Monopolia philosophorum, 
1478—79, a ž knihy H. Bebela Libri facetia- 
rum, 1509), osobitě je přetváří v ústrojný celek 
a začleňuje se do humanistické tradice eras- 
movské satiry. Ironickým vychvalováním a do
poručováním všeho, co odporovalo dobovému 
pojetí dobrých mravů, míří FP proti konvenční 
morálce, propagované vládnoucími vrstvami 
a křesťanskými mravokárci. Staví proti ní lido
vý ideál pozemských životních hodnot jako 
výraz zdravého sebevědomí prostého člověka, 
který zbavuje závaznosti náboženské předsta
vy o ceně a smyslu lidského života.

Skladbu, spjatou s Plzní a okolím řadou 
místních narážek i zmínek o konkrétních oso
bách (historická postava je i fiktivní autor 
„práv“, plzeňský lékař Jan Franta), vydal tamní 
literát a tiskař J. Mantuan Fencl, který se na ní 
pravděpodobně autorsky podílel. Jako osobitá 
syntéza lidového smýšlení a renesančního 
vztahu k světu jsou FP prvním projevem čes
ké renesanční prózy. Měla v 16. stol, značný 
ohlas v českých zemích i v Polsku, byla asi víc
krát vydána, motivy z ní se objevují v literární 
i folklórní tradici.

EDICE: Frantova práva, text prvotisku norimber
ského z r. 1518 (1904, ed. Č. Zíbrt); in Kratochvilné 
rozprávky renesanční (1952, jen epické rozprávky, 
ed. A. Grund); in Frantové a grobiáni (1959, ed. J. 
Kolár); in Frantova práva a jiné kratochvíle (1977, 
ed. J. Kolár). ■

LITERATURA: O. Hujer: F. p., LF 1904; F. Spina: 
Die alttschechische Schelmenzunft F. p. (1909); A. 
Novák: Franz Spina, Beitráge zu den deutsch-sla- 
wischen Literaturbeziehungen 1, Die alttschechische 
Schelmenzunft F. p., LF 1909; Č. Zíbrt: Řády a práva 
starodávných pijanských cechů a družstev krato
chvilných v zemích českých (1910) 4- Rozprávka 
o třech ženách z F. p. v skladbě ovčáka Jiřího Volné
ho, ČL 1911; B. Václavek in Historie utěšené a kra
tochvilné (1941, 2. vyd. 1950); J. Magnuszewski: 
Frantowe prawa w literaturze czeskiej i polskiej, sb. 
Z polskich studiów slawistycznych 2 (Varšava 1958); 
Č. Studna: Původ staročeské rozprávky o uhlířově 
posuftkové disputaci ve F. p., LF 1961; M. Šváb in sb. 
Dějiny Plzně 1 1 (Plzeň 1965) 4- Ozvuk F. p. na Slo-
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vensku koncem 18. století, SVPŠ Plzeň 6, 1966; J. 
Kolár: Lidová smíchová kultura v koncepci sovět
ského vědce, ČLit 1967; J. Magnuszewski in Franto- 
we prawa (Varšava 1968); J. Kolár: K počátkům čes
ké renesanční prózy, ČLit 1969; J. Hej nic: Šimon Fa- 
gellus a F. p., LF 1978.

Leo Freimuth

* 25. 12. 1877 Sedliceu Blatné
† 1942 koncentrační tábor Osvětim

Básník, příslušník skupiny revolučních literátů ko
lem S. K. Neumanna a Nového kultu.

Pocházel z českožidovské rodiny sedlického 
kupce Karla F. V rodišti vychodil českou pěti- 
třídní školu; 1889—92 (následovalo roční pře
rušení pro nemoc) a 1893—96 studoval na re- 
álce v Písku. Po vysvědčení se „zákonnými 
mravy“ za vzdorné chování přešel na soukro
mý ústav Ústřední matice školské v Čes. Budě
jovicích, kde 1897 maturoval. Od t. r. studoval 
na české technice v Praze chemii. Když ve 
spojitosti s hilsneriádou došlo i v Sedlici 
k protižidovským násilnostem, prodal otec ob
chod a 1900 odešel s rodinou na český sever, 
kde se stal úředníkem cukrovaru v Úpořinách 
u Teplic. L. F. se v téže době stal pravidelným 
návštěvníkem (1903 — 04 i obyvatelem) Neu
mannovy „olšanské vily“ a přítelem F. Gellne- 
ra, J. Macha, F. Šrámka a K. Tomana, od led
na 1903 se také podílel na činnosti spolku mla
dých literátů Syrinx. Účastnil se i anarchistic- 
kého hnutí (na letáku vydaném 1904 pražský
mi anarchisty je jeho jméno mezi navrhovateli 
založení České anarchistické federace). Účast 
na životě bohémy a literární zájmy prodlouži
ly jeho studia až do 1906, kdy F. absolvoval 
s titulem inženýra chemie. Působil pak jako 
chemik, později provozní ředitel ve sklárně 
v Oloví u Falknova (Sokolova), ve 20. letech se 
stal ředitelem cukrovaru v Neštěmicích u Ústí 
n. L.; 1926 podnikl obchodní cestu do SSSR. 
Po záboru severočeského pohraničí v říjnu 
1938 žil F. v Praze a zabýval se výrobou a pro

dejem lékárnických přípravků. 12.2. 1942 byl 
s manželkou Olgou a dcerou Mariannou ode
slán transportem “X 791“ do Terezína a odtud 
13.6. 1942 transportem “AAi“ neznámo kam; 
podle mínění příbuzných skončila jejich cesta 
v Osvětimi. Přežil pouze syn Leo, který se zú
častnil zahraničního odboje jako letec ve Vel
ké Británii. F. a jeho rodinu připomíná symbo
lický náhrobek na židovském hřbitově v Tep
licích.

F. debutoval v Neumannově Novém kultu 
na podzim 1900 básní tak ostře namířenou 
proti světským i církevním vládcům, že ji Neu
mann z obavy před zásahem cenzora označil 
jménem H. Heina (F. autorství uvedl teprve 
v obsahu ročníku). Heinovi (kterého též pře
kládal) a především F. Gellnerovi byl F. blízký 
nejen významy, nýbrž i fakturou svých veršů. 
Na literární činnost rezignoval po dokončeční 
vysokoškolských studií.

PŘÍSPĚVKY in: Letáky pro zpěváky (1902 — 04); 
Moderní revue (1900); Moderní život (1902—03); 
Nový kult (1900 — 04); Práce (1906); Rudé květy 
(1901); Sborník protiklerikálních veršů (1923); Svítá
ní (1905); Šibeničky (1906); Volná tribuna (1904); 
Ženský obzor (1905). ■ KNIŽNĚ. Překlad: Jindřich 
Heine (antologie, 1904, s jinými). ■

LITERATURA: S. K. Neumann in Vzpomínky 
(1931); E. z Lešehradu in Básnické životy (1935); in 
Karel Toman, člověk a básník (1947, ed. M. Novot
ný); K. Resler: L. F., kamarád svobody (rukopis, 
1959); B. Svozil in F. Gellner: Radosti života (1974); 
P. Koukal: Revoltující básník, Revue Teplice 1977, č. 
12.

pk

Jiří Frejka

* 6. 4. 1904 Útěchovice u Pelhřimova
† 27. 10. 1952 Praha

Režisér, divadelní teorik a kritik, upravovatel klasic
kých divadelních textů, prozaik; představitel mezi
válečné divadelní avantgardy.

Pocházel ze staré myslivecké rodiny usazené 
v Útěchovicích. Obecnou školu vychodil
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v blízkých Vyklanticích, gymnázium vystudo
val v Praze (mat. 1923); zde se již účastnil čin
nosti studentského amatérského divadla. Po 
maturitě studoval na pražské filoz. fakultě his
torii a estetiku (poslouchal přednášky Z. Neje
dlého, V. Tilleho, O. Zicha), po roce přešel na 
dramatické oddělení konzervatoře, avšak stu
dium nedokončil. S J. Schettinou a M. Jarešem 
založil 1923 Scénu adeptů, volné sdružení po
sluchačů konzervatoře (uvedl zde svoji kome
dii Kithairori) a potom působil jako režisér 
Zkušební scény na Žižkově. 1925 založil s J. 
Honzlem Osvobozené divadlo jako sekci De- 
větsilu a do 1927 v něm zastával funkci před
sedy a spoluvedoucího. Pro neshody s Hon
zlem odešel a se skupinou herců (včetně E. F. 
Buriana) založil divadlo Dada, amatérskou 
scénu, jež začínala v Měšťanské besedě a po
kračovala v divadle Na slupi; zde mj. uvedl 
Cocteauovo přepracování Sofoklova Krále 
Oidipa. Po roce se divadlo profesionalizovalo 
a bylo přejmenováno na Moderní studio, je
hož byl F. uměleckým šéfem i koncesionářem. 
1929, kdy studio zaniklo, režíroval F. pohostin
sky ve Stavovském divadle Achardovu kome
dii Marcelina, o rok později byl angažován do 
činohry ND, zprvu jako Hilarův asistent (zá
roveň byl pomocným korepetitorem činohry, 
archivářem i administrativním pracovníkem), 
později jako samostatný režisér. Ve 20. a 30. 
letech podnikl několik zahraničních cest: 1927 
do Bauhausu v Desavě, 1928 do Magdeburku 
na mezinárodní divadelní výstavu a do Paříže, 
1935 se účastnil zájezdu na divadelní festival 
v Moskvě, kde zhlédl inscenace Mejercholdo- 
vy, Vachtangovovo divadlo i představení Stát
ního židovského divadla. V době svého pat
náctiletého působení v ND realizoval F. na 50 
inscenací (mj. Nezval: Milenci z kiosku; Šalda: 
Zástupové; Aristofanés: Ptáci; Vančura: Jeze
ro Ukereve; v době ohrožení fašismem a za 
okupace např. Lope de Vega: Fuente Ovejuna; 
Plautus: Lišák Pseudolus; Tyl: Strakonický du
dák), a to hlavně s výtvarníky F. Tröstrem, B. 
Feuersteinem a J. Trnkou. V srpnu 1944 bylo 
ND zavřeno, po revoluci 1945 se sem F. vrátil, 
ale již v srpnu t. r. byl jmenován uměleckým 
ředitelem Městských divadel pražských; zde 
na scéně Vinohradského divadla režíroval 17 
inscenací (např. Shakespeare: Makbeth; Gri- 
bojedov: Hoře z rozumu; Gorkij: Dostigajev 
a ti druzí; Shaw: Svatá Jana). Od 1946 působil 
zároveň jako děkan AMU. 1950 byl přeložen 

do Divadla hl. města Prahy v Karlině, kde se 
snažil s různorodým hereckým souborem vy
budovat novou hudební komedii (inscenace 
Osvobozeného divadla Nebe na zemi; Nezval: 
Schovávaná na schodech; Tyl: Paní Marjánka,. 
s hudbou V. Trojana, aj.). Zemřel sebevraždou, 
byl pohřben v Praze.

Ve svých teoretických pracích vycházel F. 
z divadelního názoru avantgardy, silně se in
spiroval především Tairovem. V pojetí divadla 
kladl důraz zejména na „fantazii a svědomí“, 
neboť v divadle spatřoval nejen výraz lidské 
senzibility, nýbrž i spolutvůrce společenské 
mravnosti. Do teoretického uvažování o di
vadle a dramatu nezasáhl sice tak pronikavě 
jako J. Honzl a E. F. Burian, ve své režijní prá
ci však důsledně prosazoval společné premisy: 
odmítal konzervativní tradicionalismus a hle
dal pro soudobé, odpatetizované pojetí života 
moderní výrazové prostředky; místo psycho
logizující mimiky kladl např. důraz na fantazij- 
ní prvky: groteskní stylizaci, taneční pohyb ap., 
a to nejen ve 20. letech, nýbrž i v době působe
ní na ND. Obdobou F. požadavku, aby herec 
měl od postavy tvůrčí odstup, byl i jeho reži- 
sérský přístup k dramatickému textu: některé 
hry (např. z české klasiky) přímo pro své in
scenace upravoval, specifickými inscenačními 
postupy rozvíjel nejednou i významové mož
nosti textu (Fuente Ovejuna); inscenaci chápal 
jako svébytné umělecké dílo. — I svým pró
zám, ač mají autobiografický a vzpomínkový 
charakter, dával F. specificky stylizovaný tvar. 
Knížka Outěchovice, v níž si autor na počátku 
okupace intenzívně uvědomoval sepětí s do
movem, scelila v jednotnou linii básnické vý
povědi dokumentární záznam rodinné historie 
a líčení mysliveckého života, zasazené do rám
ce přírodních proměn (kalendária) a s nimi 
spjatých tradic, zvyků a mýtů venkova, s lyric
kými intermezzy, evokujícími svět básníko
vých dětských představ a snů. Pojetím a přeja
tými pasážemi navázaly na tuto knihu Mysli
vecké povídačky, jež F. napsal jako rozhovory 
se svým synem.

ŠIFRY: FŘEJ-, FR-. ■ PŘÍSPĚVKY in: Apollón 
(1923—24); Čes. osvěta (1935—36); Čes. svět 
(1928—29); Čin (1929-30); Div. zápisník 
(1945-46); Host (1925-28); Kytice (1948); Lid. no
viny (od 1924); Listy (1933—35); Lit. noviny (od 
1930); Lumír (1931—32); Listy pro umění a kritiku; 
Nár. osvobození (1927—38); Nová svoboda (od
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1929); Panoráma (1934); Pásmo (1924—26); Právo lidu (1936); Proletkuít (1922—24); Přítomnost (1928—32); Reflektor (1926); Rozmach (1926); Rozpravy Aventina (od 1926); Rudé právo (1926); Řád (1941); Signál (1928—29); Slovo a slovesnost (1937); Studentský časopis (od 1922); Světozor (1929—32); Tvorba (1925-26); Venkov (1941); Země (1921—22); Zlatá Praha (1922); Žijeme (1931). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o divadle: Člověk, který se stal hercem (1929); Živé divadlo (1936); O divadlo vskutku národní (1939); Deník Jarmily Horákové (podle deníku, záznamů a korespondence J. H., 1940); Outěchovice (P 1942); Smích a divadelní maska (1942); Jevištní řeč a verš tragédie (1944); Železná doba divadla (1945); posmrtně: Myslivecké povídačky (1964, ed. J. Tráger). — Překlady:]. Cocteau: Svatebčané na Eiffelce (1926, s M. Hlávkou). — Úpravy: 
N. K. Klicpera: Zlý jelen (1943); J. K. Tyl: Strakonický dudák (1950). ■ SCÉNICKY. Hry: Kithairon (1923); Dona Kichotka (1927, s E. F. Burianem, J. Drémanem, M. Hlávkou, V. Lacinou, H. Slípkou, J. Trojanem). — Překlady: N. Jevrejnov: Veselá smrt (1926, s V. Fischerovou); K. Schwitters: Stín (1927). 
— Adaptace: Aristofanés: Když ženy něco slaví (1926) 4- Ptáci (1934, s V. Lacinou); Moliěre: Cirkus Dandin (1926); W. Shakespeare: Romeo a Julie (1929). I REDIGOVAL sborník: Jarmile Horákové (1928). ■LITERATURA: A. Dvořák: Trojice nejodvážnějších. J. Honzl, E. F. Burian, J. F. (1961); sb. J. F. K nedožitým šedesátinám (1964, usp. J. Tráger). I F. Bra- nislav: ref. Kithairon, RP 20. 5.1923; Klo. (J. K. Frag- ner): ref. adapt. Když ženy něco slaví, NO 12. 1. 1926; M. M. (Majerová): ref. adapt. Cirkus Dandin, RP 10. 2. 1926; ■ ref. Dona Kichotka: M. O. (Oča- dlík), NO 28. 12. 1927; M. Pujmanová, Tribuna 29. 12. 1927 ■;■ ref. Člověk, který se stal hercem: B. V. (Václavek), Index 1929; kd. (E. Konrád), NO 4. 2. 1930 ■; B. (E. Bass): ref. adapt. Romeo a Julie, LidN 27. 2. 1929; H. Jelínek: ref. adapt. Ptáci, Lumír 1933/34; J. Tráger: Dvojí osobnost režisérská (E. F. Burian a J. F.), LUK 1935; ■ ref. Živé divadlo: -vka (M. Hlávka), LitN 1935/36, č. 16; AMP. (A. M. Píša), PL 6. 6:4936; -á- (J. Rybák), RP 14. 5. 1936 ■;■ ref. O divadlo vskutku národní: kd. (E. Konrád), LidN 15. 11. 1939; amp. (A. M. Píša), Nár. práce 1. 12. 1939 ■ ref. Deník Jarmily Horákové: B. Mathesius, KM 1941; jd (J. Drda), LidN 18. 1. 1941; jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 1941/42, s. 131 ■;■ ref. Smích a divadelní maska: p. (A. M. Píša), Nár. práce 15. 1. 1943; J. K. (Kopecký), LidN 2. 12. 1942 ■; F. Křelina: ref. Outěchovice, Rád 1942; J. Zach: ref. J. K. Tyl: Strakonický dudák, Řád 1943; tk (F. Trávníček), ref. Jevištní řeč a verš tragédie, LidN 26. 7. 1944; m.: Režisér J. F. zemřel, LitN 1952, č. 40; J. Hájek: J. F. a moderní česká divadelní tradice, Divadlo 1962; J. Tráger: Vypravěč v divadelníkovi, in J. F.: Myslivecké povídačky (1964); E. Stehlíková: F. inscenace antických her, 

FreyZprávy Jednoty klasických filologů 1973, č. 3; J. Hájek: J. F., in Letorosty (1974); L. Pešek in Tvář bez masky (1976); A. Maťašík: J. F., spoluzakladatel českého socialistického divadla, Slovenské divadlo 1977.
etf mn

Jaroslav Frey
* 22. 5. 1902 Znojmo
† 20. 3. 1983 ZnojmoAutor odborných prací o knihovnictví, prozaik pro mládež.
Jeho otec byl rolník. Obecnou školu a první 
třídu měšťanky vychodil F. ve Znojmě, od 
1913 studoval v Brně, a to nejprve na klasic
kém gymnáziu (mat 1921), pak na filoz. fakul
tě (1921—25), kde byl zároveň knihovníkem 
slovanského semináře. V Brně krátce učil na 
střední škole, 1926 byl praktikantem znojem
ské městské knihovny, potom knihovníkem 
v Hodoníně a v řadě dalších míst; současně 
studoval jednoletou knihovnickou školu 
a 1926 složil stát, knihovnickou zkoušku. 1933 
byl majitelem a vydavatelem Časopisu pro 
psychologii a pedagogiku čtenáře. 1930—52 
byl zaměstnán v Ústřední knihovně hl. m. Pra
hy, od 1948 jako ředitel. Poté byl knihovníkem 
ve Znojmě a 1953—56 instruktorem vojen
ských knihoven ministerstva nár. obrany. Od 
1956 vedl pokusnou knihovnu v Hodonicích 
u Znojma a jiné vesnické knihovny, 1962 ode
šel do důchodu. Spolupracoval s Čs. rozhla
sem.

Těžištěm F. literární činnosti jsou studie, 
příručky a vzpomínkové práce, ve kterých zo
becnil vlastní zkušenosti z knihovnické praxe. 
Nejvíc pozornosti v nich věnoval práci se čte
nářem, pro jehož potřebu mj. sestavoval lite
rární místopisy různého typu; sám také zaklá
dal a vedl čtenářské časopisy. Beletrií se F. 
snažil podepřít svou tezi (vyslovenou v knize 
Boj o pohádku) o škodlivosti lidových pohá
dek v jejich původní podobě. Ve výborech
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Frey

Ruské a české pohádky a Co bylo a co bude 
upravil texty tak, aby vynikly rozumové vlast
nosti lidových hrdinů a třídní rozpory staré 
vesnice; ve Vyprávění o veliké válce se pokusil 
vytvořit nový typ socialistické pohádky.

ŠIFRY: J. F., jf. ■ PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro psy
chologii a pedagogiku čtenáře (1933); Čtenář (od 
1948); Knihovna (Hodonín, od 1926); Knihovník; 
Knihy a čtenáři (od 1937); Pionýr (od 1974); Předvoj 
(od 1927); Rudé právo; Zeměd. noviny. I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Ruské a české pohádky (1946); Co bylo 
a co bude (pohádky, 1950); Pohádka o dvou bratřích 
(1950); Vyprávění o veliké válce (PP pro ml., 1950). 
— Ostatní práce: Psychologie čtenáře (1929); Čte
nářský výzkum pražského dítěte (1931); Čtenářův 
průvodce knihovnou (1932); Základy českosloven
ského knihovnictví (1932); Literární místopis Mora
vy a Slezska (1933); Malý průvodce literaturou pro 
ženy (1933); Výzkum četby průmyslového dorostu 
(1933); Úvod do výchovy čtenářů (1936); Literární 
místopis země České a Moravskoslezské (1938); Jak 
číst a co číst nejmenším dětem (1941); Boj o pohád
ku (1942); Česko-ruská knihovnická terminologie 
(1947); Jak číst českou literaturu (1947); Založte si 
vlastní knihovnu (1947); Plán historické četby 
(1949); Příručka pro studium literatury marxismu-le- 
ninismu (1950); Práce s dětským čtenářem (1951); 
Postavy a dějiště souboru spisů A. Jiráska (1953); 
Vesnická knihovna (1959); Knihovnická kronika 
(1967) aj. — Úpravy: H. Dřevíkovský: Kašpárek, 
Flik a Flok, veselí jsou celý rok (1931) + Kašpárek, 
velký kouzelník (1931). I REDIGOVAL časopisy: 
Knihovna (Hodonín, 1926—30), Časopis pro psy
chologii a pedagogiku čtenáře (1933), Knihy a čtená
ři (1937-48), Čtenář (1948-52). I

LITERATURA: O. Králík: Čtení, čtenářství a F. 
Psychologie čtenáře, Rozpravy Aventina 1929/30; J. 
V. P. (Pleva): ref. Základy čs. knihovnictví, Index 
1932; ■ ref. Literární místopis země České a Morav
skoslezské: vbk. (V. Běhounek), PL 11. 9. 1938; J. 
Brambora, Střední škola 1939 ■;■ ref. Boj o pohád
ku: F. Kovárna, KM 1942; K. Polák, Nár. práce 13. 
11.1942; V. Pazourek, LidN 3. 7.1943 ■; Brk (F. Bu- 
riánek): ref. Jak číst českou literaturu, Zeměd. noviny 
11. 3. 1948; Rkp (R. Kapounová): ref. Co bylo a co 
bude, Štěpnice 1949/50; Kž, HF (F. V. Kříž, F. Hole
šovský): ref. Pohádka o dvou bratřích, Komenský 
1951/52; J. Cejpek in J. F.: Knihovnická kronika 
(1967); L. Kratochvíl: 75 let J. F., Zpravodaj Stát, 
knihovny ČSR 1977.

ab

Václav Freyn

* 31. 8. 1877 Zábor (Záboří nad Labem)
† 11. 10. 1907 Praha

Prozaik, autor drobných lyrických próz, hlavně s mi
lostnou tematikou.

Pocházel z rodiny ředitele cukrovaru. Střední 
školu studoval v Kolíně a v Pardubicích (mat. 
1897); 1897 se zapsal na technice v Praze, po 
krátké době přešel na univerzitu. Po studiích 
a jednoroční vojenské službě nastoupil 1903 
jako středoškolský profesor v Náchodě. Učil 
však pouze do počátku 1905, kdy onemocněl 
tuberkulózou. Léčil se v různých lázních doma 
i v cizině (Žamberk, Görbersdorf, Menton), 
avšak bezvýsledně, a po necelých dvou letech 
zemřel ve vinohradské nemocnici. Pohřben 
byl na Olšanských hřbitovech v Praze.

Rozsahem nevelké F. dílo se skládá přede
vším z povídek, několika reportáží, divadelní 
hry Rozhodnutí a fragmentu románu Josef 
Suk Tématem F. povídek jsou zejména erotic
ké vztahy mezi muži a ženami, poznamenané 
vědomím nemožnosti skutečného milostného 
vyžití. F. prózy zřejmě ovlivnil i autorův zdra
votní stav a předtucha brzké smrti. Pozitivním 
příslibem dalšího uměleckého vývoje byl ro
mán Josef Suk (objektivně líčící pocity mladé
ho profesora na malém městě), který však zů
stal torzem. Pozorovatelské schopnosti pro
zrazují fejetony, ať už z polských vesnic, nebo 
z italské a francouzské Riviéry.

PŘÍSPĚVKY zn.Čes. svět (od 1907); Lada (od 1907); 
Máj (od 1902); Nár. listy (od 1902); Zlatá Praha (od 
1906); Zvon (od 1907). I KNIŽNĚ. Beletrie (posmrt
ně): Za soumraků a nocí (PP 1907); Pozůstalé spisy 
(PP 1911, usp. Q. Hodura). I SCÉNICKY. Hra: Roz
hodnutí (Luhačovice 1908). ■

LITERATURA: A. Novák: ref. Za soumraků 
a nocí, Přehled 1908; Q. Hodura in V. F.: Spisy pozů
stalé (1911); F. Sekanina: ref. Pozůstalé spisy, Zvon 
1910/11; R. (V. Červinka): Z literárního trhu, Zlatá 
Praha 1911; K. Hikl: Dvě vydání posmrtná, Přehled 
1911.

vf
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Alberto Vojtěch Fric

* 8. 9. 1882 Praha
† 4. 12. 1944 Praha

Etnograf, botanik, cestovatel; autor dobrodružných 
próz, politický publicista.

VI. jm. Vojtěch F. Pocházel ze známé pražské 
rodiny (jeho strýcem byl básník a revolucionář 
J. V. Fric, otec advokát byl význačně společen
sky činný v Sokole). F. studoval na reálce, ale 
těsně před maturitou, v květnu 1900, odejel do 
Brazílie. Podnikl výpravu do vnitrozemské ob
lasti Máto Grosso, kde se setkal s prvními di
vokými Indiány. 1902 se vrátil do vlasti, avšak 
hned 1903—06 uskutečnil sběratelsky úspěš
nou výpravu do Paraguaye, do oblasti řeky 
Pilcomayo, kterou jako první zmapoval. Do 
Jižní Ameriky (Argentina, Brazílie) znovu od
jel ještě 1907, 1909 a 1912. Začátek první svě
tové války jej zastihl v Praze; uzavřené hrani
ce mu znemožnily uskutečnit další cesty; v této 
době se živil obchodem s českými výrobky 
(chmel apod.). Po válce byl pověřen diploma
tickou misí v USA, pro neshody s tehdejším 
ministrem zahraničí E. Benešem byl odvolán. 
Svou obhajobou vyplňoval vlastní časopis 
Očista, který sám 1919—20 vydával, a řadu le
táků. Poslední cesty do Ameriky uskutečnil 
1923 (Mexiko), 1926 a 1927—29 (Argentina, 
Uruguay, Bolívie, Paraguay), kdy jel doplňovat 
svou unikátní sbírku kaktusů. Zemřel na teta
nus. Řada F. sbírek je uložena v Náprstkově 
muzeu v Praze, dále v Londýně a v Leningra
dě.

F. cestopisné prózy s dobrodružným zamě
řením vycházejí z jeho vlastních zážitků a zku
šeností. Jednoduchou fabuli doplňuje řada et
nografických, sociologických a botanických 
poznatků. Prózy se vyznačují humanistickou 
tendencí a otevřeně brání práva Indiánů, hájí
cích svou svobodu proti bílým kolonizátorům. 
F. sbíral také indiánské pohádky a pověsti, na
psal mnoho odborných studií o kaktusářství. 
Byl i autorem polemik proti nešvarům v poli
tickém životě nově vzniklé republiky. Cenný 
etnografický materiál (indiánská mytologie) 
zůstal dosud nezpracován v rukopisech.

PŘÍSPĚVKY ín.Cesta (1918); Čes. svět (1910); Kak- 
tusář, odborný měsíčník pro pěstování kaktusů a ší
ření zájmu o ně (1930—32); Kaktusy a sukulenty 

Frič

(příl. čas. Život v přírodě, 1925); Kaktusy, sukulenty 
a jejich pěstění (1923—24); Pestrý týden; Reflektor 
(1925); Samostatnost (1913—14); Světozor (1920); 
Šibeničky (1918); Zlatá Praha (1917-19). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Mezi Indiány (P 1918); Bylo, jest a bu
de (pohádky, 1918); Kalera Marsal (P 1921); Zákon 
pralesa (pohádky, 1921); Strýček Indián (P pro ml., 
1935); Dlouhý lovec (P pro ml., 1941); posmrtně: Ha
dí ostrov (P pro ml., 1947). — Ostatní práce: Cihly. 
Přírodovědecká studie z dob cenzury (1918); O kak- 
tech a jejich narkotických účincích (1924); Indiáni 
Jižní Ameriky (1943). — Čísla časopisu Očista: Proč 
jsem přestal býti protibolševikem (1918—19); Odra- 
kouštěte svoje duše (1919); Pařížská delegace 
(1919); Pařížská kuchyně míru (1919); Machare, 
styďte se! (1919); Příteli Machare, vystřízlivěte 
(1919); Bolševictví (1919); Čeřenský kontra Beneš 
(1920); Český bolševismus. Kladenským (1920); Dr. 
Beneš lhal před senátem (1920); J’accuse (1920); Jus
tiční vražda (1920); Konečně po pěti měsících neji
stoty (1920); Koupené duše (1920); Krajané v cizině 
(1920); Tajná diplomacie (1920); Vyúčtovat! (1920); 
Vzpomínky na Paříž (1920); Jak pracují naše zahra
niční úřady proti A. V. Fričovi v Brazílii (1921) aj. — 
Letáky: Skautům; Svým přátelům a pomocníkům aj. 
■ USPOŘÁDAL: Kaktusy, sukulenty a jejich pěstě
ní (3 sv., 1923, s J. Seidlem). ■

BIBLIOGRAFIE: S. Křupka: Bibliografie článků 
A. V. F. (Olomouc 1962). I LITERATURA: A. Hum- 
plík: A. V. F. (1947); V. Deyl: Lovec života (1957); K. 
Crkal: Lovec kaktusů (1983). I Cestovatel V. F. žije, 
LidN 27. 5. 1910; F. Brábek: Z mých vzpomínek, To
pičův sborník 1919/20; Č. Loukotka: K úmrtí cesto
vatele A. V. F., Sborník čs. společnosti zeměpisné 
1945; O. Nahodil: O Dlouhém lovci Karaí Putú, in A. 
V. F.: Dlouhý lovec (1955); A. Branald: Po stopách 
Dlouhého lovce, in A. V. F.: Strýček Indián (1956); 
O. Nahodil in A. V. F.: Indiáni Jižní Ameriky (1957) 
4- in A. V. F.: Hadí ostrov (1959); J. Kunský in Čeští 
cestovatelé 2 (1961); an.: Český cestovatel A. V. F., 
Pionýr 1961, č. 3.

sb

Celestýn Liposlav Frič

* 6. 4. 1856 Rožmitál pod Třemšínem
† 20. 7. 1886 Praha

Žurnalista, popularizátor a překladatel, spolupra
covník a dočasný redaktor četných časopisů.
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Pocházel z úřednické rodiny. Studoval gymná
zium v Jindřichově Hradci (mat 1876) a filoz. 
fakultu v Praze. Od školních let si pracně vy
dělával na živobytí. Přispíval do mnoha listů 
korespondencemi, zprávami, literárními úva
hami a překlady z ruštiny a polštiny, působil 
v literárních a kulturních spolcích (člen Umě
lecké besedy, 1880—84 jednatel Kruhu přátel 
čs. zahraničních spolků, člen výboru Matice di
vadelní, jednatel pohádkové komise spolku 
Slavia, spolupracovník Kola polského v Praze 
atd.).

K rozvoji literárního života své doby přispí
val F. především jako autor literárních studií 
informačního rázu, založených převážně na 
pozitivistické srovnávací metodě (např. Slavík 
v národní poezii slovanské, Lev 1879; Kůň 
v národní poezii slovanské, Opavský týdeník 
1880), dále jako autor příležitostných, většinou 
kompilačních monografií (B. Jablonský) a po
pularizačních prací z dějin české kultury, lite
ratury a divadla. V své rozsáhlé překladatelské 
práci se F. zaměřil hlavně na polské a ruské 
autory (M. Balucki, S. Dobrzaňski, Z. Kra- 
siňski, J. I. Kraszewski, E. Lubowski, E. 
Orzeszkowa, H. Sienkiewicz, K. Zalewski; N. 
V. Gogol, A. S. Gribojedov, G. M. Maximov, 
A. N. Ostrovskij, A. F. Pisemskij, A. V. Sucho- 
vo-Kobylin). Překlady provázela intenzívní in
formační a popularizátorská činnost v oblasti 
polské a ruské dramatické literatury. F. byl vy
znavačem slovanské vzájemnosti, navazoval 
osobní kontakt se slovanskými slovesnými 
tvůrci, s L. Sehnalem redigoval edici Slovan
ské divadlo (sbírka původních a přeložených 
her, vydávaná v Jičíně).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: El. Fr. Nebeský, El. Ne
beský, Lip. Coel. Lipský, Lip. Frič Lipský (Světozor 
1880); L. C. F. (Div. listy 1882), L. C. F-č (Ruch 1881), 
P. P. ■ PŘÍSPĚVKY ín.Budivoj (od 1879); Div. listy 
(od 1881); Čes. včela (od 1879); Hlas; Jeviště (od 
1885); Koleda (od 1877); Kolínské listy; Lev (1879); 
Lit listy (od 1880); Nár. listy (od 1881); Opavský tý
deník (od 1880); Pokrok (od 1882); Ruch (od 1880); 
Urbánkův Věstník bibliografický (od 1880); Vlast; 
Zábavné^ listy (od 1880); Ženské listy (1881). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Boleslav Ja
blonský (1882); Z Prahy do Kostnice (cestopis, 1883). 
— Překlady;M. Balucki: Za viny nespáchané (1880) 
4- Pan Tomáš (1882) + Bílý mouřenín (1883, s A. 
Schwabem-Polabským) 4- Naděje vlasti (1885); J. I. 
Kraszewski: Ulana (b. d., 1881); H. Sienkiewicz: Čí 
vinou? (1881) 4- Za chlebem (1883) + Ohněm a me

čem (1901); Z. Krasiňski: Povídky (b. d., 1882); E. O- 
rzeszkowa: Ztracený (b. d., 1882) 4- Přeludy (b. d., 
1882). — Ostatní práce: První rektor české univerzi
ty v Praze Wáclaw Wladivoj Tomek (1882); Stručné 
dějiny české univerzity v Praze (1882). ■ SCÉNIC
KY. Překlady: N. V. Gogol: Námluvy (1882); A. N. 
Ostrovskij: Jak se dělá kariéra (1883); G. M. Maxi
mov: Po smrti k oltáři (1885). ■ REDIGOVAL časo
pisy: Pravda (Čáslav, 1884), Vlast (čas. čs. zahranič
ních spolků, 1880—84), České besedy, pozd. Naše 
besedy (orgán ochotnických spolků, od 1885), Jeviště 
(1885); kalendář: Bílá paní (Jindř. Hradec, 1881 
a 1882); sborník: Slavín 2 a 3 (b. d., 1882 a 1886, 2. díl 
s F. J. Peřinou); ediční řadu: Slovanské divadlo (Ji
čín, od 1881, s L. Sehnalem). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Almanach Matice divadelní (1881, s J. L. 
Turnovským); Vybrané spisy J. I. Kraszewského 
(1883-84). ■

LITERATURA: Mšk: ref. B. Jablonský, Světozor 
1882; ch. (F. Chalupa): ref. První rektor..., Ruch 
1882; ■ nekrology: F. Čenský, Osvěta 1886; Q., Ruch 
1886; F. Ch. (Chalupa), Rozhledy literární 1886; an., 
Světozor 1886; an., Lit. listy 1886; an., NL 21.7. 1886 
■.

kp

Jan Frič

* 10. 1. 1868 Kamenný Újezd u Rokycan
† 1. 2. 1944 Praha

Literární historik a kritik.

Pocházel z osady Kocanda, otec byl rolník. 
Gymnázium navštěvoval F. v Plzni, pak studo
val češtinu a němčinu na filoz. fakultě v Praze 
(abs. 1897, doktorát 1900 prací Skladba způso
bů děje slovesného v Hartmannově Iweinu). 
Už za studií byl soukromým vychovatelem 
v šlechtické rodině Mettalů, která žila střídavě 
ve Zdechovicích u Kladrub a v Praze. Zde se 
seznámil s čelnými staročeskými politiky, Rie- 
grem, Zeithammerem aj. Jako středoškolský 
profesor působil krátký čas na různých ško
lách (1904 v Kladně), pak 30 let vyučoval na 1. 
průmyslové škole na Starém Městě v Praze. 
Byl prvním manželem spisovatelky Maryny 
Fričové (sňatek 1917), s ní a s F. X. Svobodou 
vedl na Klárově literární salón. 1928—35 pů-
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sobil jako odborný inspektor průmyslových 
škol. Potom odešel na odpočinek, který trávil 
v Praze. Pohřben byl v Praze-Bubenči.

Po prvním větším spisu (o středověké rytíř
ské poezii, s ukázkami vlastních překladů) na
psal F. několik popularizujících monografií 
o prozaicích z přelomu století (otištěny knižně 
i časopisecky). Nejobsáhlejší z nich, o A. Jirás
kovi, s obsahy a rozbory jednotlivých děl, určil 
— stejně jako některé další své práce — pře
devším školským potřebám. K realistické pró
ze, zvi. venkovské, se soustřeďují i F. kritiky, 
informativní články a větší studie. Obsažné 
Dějiny literatury československé doplnil pře
hledem cizích literatur a různých vědních obo
rů, jak humanitních, tak i technických.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1927-29); Čes. osvěta 
(1923—24); Čes. svět (od 1928); Čtvrtky; Lid. noviny; 
Lumír; Nár. listy; Nár. politika; Osvěta (od 1920; 
1921 studie A. Jirásek, mistr nálady historické); 
Střední škola (1922); Venkov (od 1930); Zvěstování; 
Zvon (1924—40). ■ KNIŽNÉ. Práce o literatuře: 
Walther z Vogelweide (1905); Život a dílo Aloise Ji
ráska (1921); K. V. Rais (1923); Dějiny literatury čes
koslovenské pro vyšší průmyslové školy (1927, roz
šiř. vyd. 1930, 1938); František Pátá (1936, s E. A. 
Hruškou). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Čítanka pro 
dvouleté a tříleté školy rodinné a ústavy příbuzné (2 
sv., 1923, s J. Kabelíkem). ■

LITERATURA: ■ ref. Život a dílo A. Jiráska: M. 
Novotný: Z literární historie, Cesta 1920/21; -och- 
(F. S. Procházka), Zvon 1920/21; J. H. (Hora), RP 20. 
3. 1921 ■;■ ref. Dějiny literatury československé: V. 
Brtník, Venkov 20. 10. 1927; -och- (F. S. Procházka), 
Zvon 1927/28 ■; an.: V Praze zemřel..., Naše věda 
1944/45.

ab

Josef Frič (1804—1876) viz in Josef Václav Frič

Josef Frič

* 8. 1. 1900 Praha
† 11. 1. 1973 Praha

Básník předjímající poetickým naivismem a oslavou 
chudoby některé tendence proletářské poezie a poe
tismu.

Vnuk básníka J. V. Friče a syn Josefa Friče, za
kladatele ondřejovské hvězdárny (s bratrem 
Janem) a prvního závodu na výrobu měřicích 
přístrojů v Čechách. F. chodil do školy v Praze 
a po maturitě na gymnáziu pracoval jako děl
ník v Daňkově továrně na letecké motory 
a v Jedličkově ústavu při konstrukci protéz. 
Teprve pak ho zaměstnal otec ve svém podni
ku, kde postupně prošel řadou úseků; 1933 se 
stal společníkem firmy. Po otcově smrti (1945) 
vedl podnik sám, po znárodnění (1948) v něm 
setrval jako zaměstnanec až do odchodu do 
důchodu. Často trávil delší dobu (i celá léta) 
v nemocnicích a sanatoriích, kde si léčil tuber
kulózu. 1919 byl rok ve Francii (Paříž), navští
vil také Německo. 1920 patřil k zakládajícím 
členům Devětsilu a účastnil se jeho akcí. Udr
žoval přátelské styky zejména s jeho výtvarní
ky (malíři A. Wachsmanem, F. Muzikou a A. 
Hoffmeistrem, architektem J. Havlíčkem, so
chařem B. Stefanem aj.).

Své spontánně vznikající verše i ojedinělé 
prózy z počátku 20. let F. publikoval jen spo
radicky; teprve ve 30. letech vyšly přičiněním 
jeho přátel ve sbírce Umělé květiny. Ve F. poe
zii se mísí bezprostřední vitalistická reakce 
mladé generace na prožitou válku s citovým 
vztahem k prostým všedním věcem, jejichž 
prostřednictvím si básník zdůvěrňuje realitu 
a pokorně ji prožívá. Nejvíce však těží ze zpri- 
mitivňujícího výtvarného projevu malířů z ra
ného Devětsilu, kteří obdivovali naivní umění 
a objevovali tvorbu celníka Rousseaua. F. bá
snický svět zaplňují příběhy trpících lidí za
skočených životem nebo ocitajících se tváří 
v tvář smrti, jež básník provází melancholicky 
soucitným pochopením a něhou (zvlášť silně 
v reminiscencích na předčasně zemřelou mat
ku). Ženské portréty, k nimž získával podněty 
jak v bohémském prostředí nočních lokálů, 
tak ve světě dětí, prostupuje často adorace 
chudoby. F. verše, rezignující na rozvitá 
obrazná pojmenování, jsou založeny na vnitř
ní dramatičnosti příběhů, zobrazovaných

747



Frič

v hutné básnické zkratce, která svou eliptič- 
ností dramatičnost jen naznačuje a vytváří 
prudké významové přechody a překvapivá 
spojení (často i s pomocí transmutace citátů 
písní, modliteb apod.). F. přitom dosahuje 
značného rozpětí svého slovníku včetně tra
dičních poetismů, dovede uplatnit patos poe
tické řeči i lidovou hovorovou mluvu, někdy 
i s prvky obecné češtiny. Spolu s primitivními 
rýmy a asonancemi se tyto rysy staly hlavním 
zdrojem poetického účinu jeho veršů. Základ
ní vlastnosti F. rané tvorby si podržují i verše 
druhé sbírky Večerní světlo, představující ča
sově rozlehlý soubor předválečných, váleč
ných i poválečných veršů; v nich se dále pro
hloubila reflexívní složka se životem vyrovna
ného zralého básníka a s ní i citlivost k lid
ským osudům, zesílily i citové vztahy k domo
vu.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1919); Červen (od 1919); 
Kmen (od 1922); Lumír (od 1918); Orfeus (1920); Re
publika (od 1919); Volné směry (1936). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Umělé květiny (BB 1937; 2. vyd. 1965, usp. J. 
Brabec, obs. i 1. vyd. sbírky Večerní světlo, verše tiš
těné jen časopisecky a verše dosud nepublikované); 
— posmrtně: Ubohá slova (BB z pozůstalosti, 1980, 
usp. V. Sokol). I

LITERATURA: AMP (A. M. Píša): Z mladých let, 
PL 4. 6.1937; S1 (J. Strnadel): Lyrická žeň J. F., Ranní 
noviny 10. 6. 1937; L. Kundera: Vyvolán bude jmé
nem: ]. F., Kult, tvorba 1964, č. 29; A. Hoffmeister in 
J. F.: Umělé květiny (1965); š. (J. Šimůnek): Milý 
a něžný básník, MF 4. 8. 1965; gs (O. Sus): Poezie 
naivní a spontánní, Rovnost 16. 8.1965; Z. Pešat: Bá
sník poetického naivismu, LitN 1965, č. 32; J. Mour- 
ková: Dva básnické návraty, Plamen 1965; jsv. (J. 
Svoboda): Tajný básník, Červený květ 1965; J. Ur
bánková: Dva nezařaditelní, Več. Praha 14. 1. 1966.

zp

Josef Václav Frič
* 5. 9. 1829 Praha
† 14. 10. 1890 Praha

Básník, prozaik a novinář, radikálně demokratický 
politik, účastník revoluce 1848, v emigraci po léta 
pracující pro českou samostatnost.

Jeho otcem byl národně uvědomělý advokát 
JUDr. Josef Frič (1804—1876), liberální politik, 
podílející se výrazně na českém kulturním dění 
(v Matici české, Měšťanské besedě, Muzeu aj.), 
spolutvůrce české právnické mluvy (ve 40. le
tech pořídil s K. J. Erbenem, A. Strobachem, 
K. Havlíkem, J. Neubauerem český překlad 
soudního řádu, od 1848 přednášel česky 
o soudním řízení na univerzitě). V jeho domác
nosti se shromažďovala pokroková pražská 
předbřeznová inteligence. — J. V. F. po absol
vování Akad. gymnázia (1846) utekl do ciziny: 
nejprve žil u herecké společnosti v Hamburku, 
pak mezi polskými emigranty v Londýně a Pa
říži (absolvoval výcvik v jejich vojenské ško
le). 1847 se vrátil do vlasti, začal studovat filo
zofii a podílel se na předrevolučním, později 
revolučním dění: vedle K. Sabiny a E. Arnolda 
byl předním představitelem české radikální 
demokracie. Se spolkem Repeal připravoval 
schůzi ve Svatováclavských lázních 11. 3.1848, 
pracoval ve studentském výboru, vedl demon
straci, která měla vymoci podpis nejvyššího 
purkrabího na druhou petici císaři, byl členem 
druhého poselstva do Vídně. Za spolek Slavia 
se účastnil Slovanského sjezdu a za svatodu
šních bouří vynikl jako organizátor branného 
odporu na barikádách. Těsně před kapitulací 
Prahy odešel na venkov získávat vojenské po
sily, byl však již stíhán zatykačem jako jeden 
z vůdců revoluce. Uprchl do Vídně a odtud do 
Záhřebu k chorvatskému bánu Jelačičovi, do 
jehož vojska chtěl vstoupit, místo toho se však 
připojil ke Štúrovu slovenskému povstání. Byl 
vážně raněn, léčil se ve Vídni a v lednu 1849 se 
po amnestii vrátil do Prahy. Založil studentské 
sdružení Českomoravské bratrstvo, s nímž se 
téhož roku zúčastnil tzv. májového spiknutí. 
Po prozrazení chystaných akcí byl zatčen, 
spolu s K. Sladkovským a K. Sabinou vězněn 
dva roky na Hradčanech a odsouzen na 18 let 
do žaláře v Komárně. 1854 byl opět amnesto- 
ván, vrátil se do Prahy, ale žil pod trvalým po
licejním dozorem. 1856 se oženil s A. Ullma- 
novou, po její smrti (1857) se koncem téhož 
roku oženil s A. Kavalírovou (literárně činná 
pod pseud. Anna Sázavská); v rodině se kona
ly první schůzky členů budoucí májové druži
ny. Fiktivně se F. stal obchodním společníkem 
bratra Karla, ve skutečnosti pracoval literárně 
a skrytě působil na veřejné kulturní dění. Vyví
jel v tomto směru značnou literárně organi
zační aktivitu: plánoval vydávání několika ča-
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sopisů, almanachů a literárních příloh, snažil 
se aktivizovat Sbor pro postavení Národního 
divadla, jeho záměry však narážely na nepříz
nivé veřejné poměry. Jediným úspěšným či
nem zůstalo uspořádání almanachu Lada-Nió- 
la (1854, vročení 1855), jímž chtěl F. prolomit 
stagnaci tehdejšího literárního života. 1858 byl 
F. znovu zatčen a internován v Déeši v Sedmi
hradsku; 1859 požádal o povolení k vystěho
vání do zahraničí a žil pak 20 let v emigraci 
v Londýně, Paříži (zde založil 1864 spolek Dě
dicové)^ v Záhřebu (1873—77), Petrohradě 
(1877), Římě, Budapešti aj. Působil jako novi
nář, redaktor, dopisovatel i překladatel a všu
de se angažoval jako politický agitátor ve pro
spěch českých záležitostí; občas přitom propa
dal iluzím o možných spojencích (Bakunin, cí
sař Napoleon III., kancléř Bismarck). V Lon
dýně, kam se původně vydal za A. I. Gerce- 
nem, působil jako spoluredaktor časopisu 
Hermann, orgánu buržoazně demokratické 
frakce německé emigrace. Finančně ho z vlasti 
podporovali mj. jeho bratři Karel a Václav. 
Do Prahy se F. vrátil v říjnu 1879, jeho literár
ní i veřejná činnost se však už setkávala s ne
pochopením. 1880 krátce působil jako drama
turg Prozatímního a budoucího Národního di
vadla, 1881 se stal bibliotekářem Národního 
divadla, ještě téhož roku však byl místa zba
ven. Věnoval se pak divadelní kritice (prosa
zoval mj. díla L. Stroupežnického). Od 1880 
byl členem výboru literárního odboru Umě
lecké besedy, pracoval v Matici divadelní 
a v řadě čtenářských a jiných spolků, kde také 
přednesl nespočet přednášek. V té době také 
většinou krátce redigoval několik časopisů, al
manachů i edičních řad. Politicky se přiklonil 
k mladočechům, v jejichž činnosti zprvu shle
dával souvislost s ideály roku 1848, a kandido
val za ně ve volbách do zemského sněmu; těs
ně před smrtí vystřízlivěl i z těchto iluzí.

F. literární tvorba je mnohostranná: psal 
subjektivní i politickou lyriku, epiku, dramata, 
povídky i paměti; je i autorem překladů, zejm. 
francouzských komedií (zasílal je z Paříže P. 
Švandovi ze Semčic a pomáhal jimi překoná
vat vliv německé frašky na české divadlo). S F. 
beletristickým dílem úzce souvisí korespon
dence a deníky, v nichž se vedle dobových 
událostí odráží i růst autorovy osobnosti a jež 
se stávají i svědectvím o F. přátelských vzta
zích k B. Němcové, K. Sabinovi, J. Holečkovi, 
J. Arbesovi aj. První F. básně (z 1846—47; ně

Frič

které byly později publikovány v cyklu Roz
pravy duše) jsou většinou záznamem vzruše
ných myšlenek a emocí reakčními poměry tí
sněného mladého člověka, který zaujal v rám
ci dobového titanismu protestní stanovisko ro- 
zervance drceného rozporem mezi sny a ži
votní realitou; prolínají se v nich disharmonic- 
ké stavy neurčitého stesku, zoufalství a erotic
kého zklamání se vzpourou proti bohu, osudu 
a přírodě, touha po výjimečných činech s tou
hou po smrti, pocit hrdosti s pocitem skleslos
ti. Mlhavé buřičské gesto se vyhranilo vlivem 
revoluce 1848, v níž se F. projevil jak bojový
mi činy, tak aktuální agitační poezií s novou 
poetikou: některé její ideově estetické kompo
nenty (umělec má povzbuzovat aktivitu náro
da a dát se zcela do jeho služeb, přimknout se 
k potřebám současnosti a podporovat pokro
kové zájmy národního celku) vložil F. do no
vely Život sváteční v almanachu Lada-Nióla 
i do příspěvků v almanachu Máj. Přechodem 
k tomuto typu poezie se stala lyrickoepická 
báseň Upír (1849), která spojuje základní by- 
ronskou osnovu (zřetelně ovlivněnou Mickie- 
wiczem a Lermontovem) neorganicky se závě
rem o srážce starého a nového světa, oslavují
cím činorodé revoluční nadšení a vyjadřujícím 
víru ve vítězství svobody. Osvobozování se od 
titanismu se projevuje i v cyklu třinácti konfe
sijních básní Rezignace (vznikl počátkem 50. 
let ve vězení), překonávajících pocity výluč
nosti představou pevného cíle v práci pro 
vlast. Revoluční boj za svobodu národa se od 
této chvíle uplatňuje jako ústřední a formující 
motiv F. veršů. 1861 začal otiskovat ve svém 
ženevském časopise Čech útočné protihabs
burské verše Písně z bašty, jež patří k nejzná
mějším částem jeho díla (později rozšířeny 
o část Rezignací, knižně vyšly jako celek 1898 
v Odkazu JVF, uspořádaném synem J. J. Fri- 
čem a J. Vrchlickým). Básnický subjekt se 
v nich stylizuje do podoby osamělého bojov
níka národněosvobozeneckého zápasu. Vlas
teneckou a politickou lyriku sbírky charakteri
zuje zaujatý subjektivní výraz a vášnivý patos, 
s nímž burcuje k boji za národní svobodu, vy
zývá k obětem, připomíná slavnou minulost 
národa, útočí proti nepřátelům i zrádcům 
a předpovídá blížící se zúčtování s utiskovate
li; boj za národní práva přitom už ojediněle 
splývá s bojem sociálním. Silná rétoričnost F. 
výrazu se projevuje všeobecností pojmenová
ní, motivů i obrazů, častým užitím kontrastů
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a paralely vzrušenou intonací a silnou emocio
nalitou. Okolnosti vzniku F. veršů (emigrace) 
vedly k jejich mimořádné smělosti a otevře
nosti, zároveň však i k jejich jisté výlučnosti. 
Neobrážely soudobou českou realitu (navazo
valy spíš na tradice roku 1848 s jeho revoluč
ním patosem); nenašly proto odezvu u májov- 
ců a ocenila je až následující generace ruchov- 
ců a lumírovců. F. povídková tvorba (Povídky 
a fantazie) nedosahuje významu jeho poezie. 
Obsahuje dějově bohaté pověsti se strašidel
nými prvky (Duchomorna), historické či pseu- 
dohistorické obrazy (Česká Ester) i pokusy 
o tendenční společenskou novelu ze součas
nosti, v níž F. mnohdy uplatnil realistické prv
ky (Všední život) a všímal si i konkrétních so
ciálních příčin rozervanosti (Osud rozervance, 
Bílá ráže). F. napsal i řadu dramat. Pro jeho 
první romantickou truchlohru Kochan Rati
bořský je příznačná nepřesvědčivá motivace, 
přílišný patos, fantastičnost a kupení rytíř
ských a strašidelných prvků. Drama Václav 
IV, napsané 1848 (bylo s úspěchem provozo
váno, ale tiskem nevyšlo), přizpůsobuje — 
stejně jako pozdější F. hry — historickou lát
ku soudobým politickým idejím: král Václav 
opírá svou vládu o lid a umíraje předává svůj 
meč Žižkovi, hrdiny hry jsou studenti a praž
ská chudina. Událostí bylo i uvedení hry Taras 
Bulba (na motivy Gogolovy) v polovině 50. 
let. Dramaticky nejzdařilejším dílem zůstal 
Ivan Mazepa, hra reagující na aktuální otázky 
taktiky národního zápasu. F. byl i autorem li
breta k zpěvohře F. Z. Skuherského Vladimír, 
bohův zvolenec (látka z počátků křesťanství 
v Bulharsku) a napsal podle Máchova Máje li
breto Lesův pán pro V. Suka (opera uvedena 
1900 v Charkově a 1903 v Praze). Všechny F. 
dramatické pokusy zpracovávají motivy z čes
kých a slovanských dějin a ideový radikalis
mus i strhující časová aktualizace v nich suplu
je literární úroveň; větší divácké odezvě vadil 
zastaralý jazyk, zvláště veršovaných her. — 
Nejživější složkou F. literárního odkazu jsou 
jeho Paměti. Přesto, že značně staví do popře
dí autorovu vlastní osobnost, staly se cenným 
pramenem poznání hlavně pro předbřeznovou 
dobu, pro revoluční léta 1848—49 a pro 50. lé
ta. Ač vznikaly už ze značného časového od
stupu, jenž v nich mnohé zkreslil, působí do
dnes jako významné svědectví o dobové at
mosféře, o českém literárním i politickém vý
voji i o jednotlivých postavách národního 

obrození, jejichž portréty F. kreslí s bystrými 
postřehy a mnohdy i z nového zorného úhlu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Hron, Hron, Hynek, 
Jan Hron, J. Brodský, Jeden ze starých bojovníků 
božích, J. Opočenský, Josef Gartner, J. Str. Hynek, J. 
Stratimir Hynek, Martin Brodský, M. Brodský, Mos
tecký, Rozerviát Malkontent (čas. Rachejtle), Starý 
Čech, Tatranský; H. S., J. B., J. St., J. V. F., P. F., R. J., 
S., St., Š. St., oo (Nár. listy) aj. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Agramer Zeitung (Záhřeb, 1873—77); Almanach 
Matice divadelní (1881); Blaník (Berlín, 1868); Bole- 
slavan (1864); Correspondence Tchěque (Berlín, 
1869); Čas (1860—61); Časopis čes. studentstva 
(1889- 90); Čech (Ženeva, 1861); Čes. Thalia (od
1888) ; Čes. včela (od 1840); Div. listy (1881); Epoche 
(1879); Hermann (Londýn, 1859); Hlas (od 1863); 
Hvězda (1863); Jeviště (1885); Květy (red. Tyl, od 
1845); Květy (red. Hálek, 1872); Květy (red. Čech, od
1889) ; sb. La Bohéme historique, pittoresque et litté- 
raire (Paříž 1867); alm. Lada-Nióla (1855); Lit. listy 
(1865); Lumír (red. Mikovec, od 1851); Lumír (red. 
Cech — Sládek, od 1873); alm. Máj (od 1858); alm. 
Minerva (1870); alm. Národ sobě (1880); Nár. listy 
(od 1865); Našinec (1878 — 79); Obrazy života (od 
1859); Osvěta (od 1877); Podřipan (Roudnice, od 
1872); Pokrok (od 1870); Politik (od 1868); Poutník 
(od 1846); Rachejtle (1854—55); Rodinná kronika 
(od 1863); Ruch (od 1880); Studentské listy (od 
1881); Světozor (od 1871); Svoboda (od 1864); Šípy 
(1888); Švanda dudák (1883); Wanderer (Vídeň); 
Wiener Tagblatt (1878). I KNIŽNĚ. Beletrie: Ko
chan Ratibořský (D 1847); Upír (B 1849); Výbor bá
sní (Ženeva 1861); Libušin soud (D, Ženeva 1861); 
Ivan Mazepa (D 1865); Svatopluk a Rostislav (D 
1879, prem. 1857); Povídky a fantazie (1. 1879, 2. 
1880); Různé básně (1880, obs. též verše z Výboru 
básní); Paní Sandová v Brandýse aneb Jen žádnou 
frašku, pane Kopecký! (D 1881); Pobělohorci (D 
1885); Nová píseň o hrozném zfalšování starých pa
mátek objeveném skrze hvězdy českých vysokých 
škol pražských roku tohoto (1886); Paměti 1—2 (4 
sv., 1886 — 87); — posmrtně: Lesův pán (libreto 
k zpěvohře V. Suka podle Máchova Máje, 1903, 
prem. 1900); Paměti 3 (1963, ed. K. Cvejn). — Pře
klady: G. G. Byron: Nevěsta z Abydu (1854) + 
Manfred (1882); H. T. Schmid: Břetislav Bezejmenný 
(1857, i prem. s tit. Břetislav, samozvanec český aneb 
Zápas o knížecí korunu); Z. Krasiňski: Iridion 
(1863); E. Pailleron: Líbánky na kahánku (1869); E. 
Labiche, E. Martin: Kdo s koho, ten s toho aneb 
Dobrodiní souží (1882); V. Drumev: Asjenův pád 
(1883). — Ostatní práce: Rub a líc té slovanské vý
pravy na Rus (1867); Buď jasno mezi námi! (1868); 
Mistr Jeroným Pražský, stálý soudruh, obránce
i spolutrpitel našeho Mistra Jana z Husince, pravdy 
boží svědka a mučenníka svaté paměti (1883). — Vý
bory: Odkaz J. V. F. (1898, usp. J. J. Frič a J. Vrchlic-
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ký; obs. i cyklus Rozpravy duše); Fricova čítanka 
(1924, usp. F. Strejček); Písně z bašty a jiné básně 
(1952, usp. K. Cvejn); Naši předchůdci (výbor z pró
zy, 1953, usp. K. Cvejn); J. V. F., básník a revolucio
nář (1953, usp. K. Kosík); in sb. Čeští radikální de
mokraté o literatuře (1954, usp. R. Grebeníčková). 
— Souborná vydání: Sebrané spisy veršem i prózou 
(nakl. J. Otto, 1879—80, 4 sv., usp. autor); Spisy 
(SNPL, 1956, jen sv. 1, Politické články z let 
1847 — 64, usp. O. Šimáček a B. Šimáčková); Paměti 
(3 sv., 1957-63, ed. K. Cvejn). ■ SCÉNICKY. Hry: 
Václav IV. (1849); Taras Bulba (podle N. V. Gogola, 
1857); Vladimír, bohův zvolenec (libreto k zpěvohře 
F. Z. Skuherského, 1863). — Překlady: A. V. Wilhel- 
mi: Jeden z nás se musí oženit (1857); Ch. Birch-Pfei- 
ffer: Diblík, šotek z hor (1858); J. B. Rosier: Víra, na
děje a láska (1861); J. A. F. Langlé: Richard Sheridan 
(1864); V. Sardou: Nepožádáš manželky bližního 
svého aneb Paragrafy na střeše (1865) 4- Staří mlá
denci (1865) 4- Spekulant a jeho rod (1866); A. Hen- 
nequin, A. Millaud: Tatínkova ženuška (1880); A. 
Anno: Starý a mladý Kos (1880); E. Arter: Pikantní 
klepy (1880); E. Erckmann, A. Chatrian: Kmotr Fri- 
cek (1881); — posmrtně: M. von Ernest: Jen po 
proudu! (1892). ■ KORESPONDENCE: V. Pittnero- 
vá: Upomínka na J. V. F. (A. Pittnerovi z 1883), Ji
třenka 1891; V. D. (Dyk): Dva dopisy z roku 1860 
(M. P. Pogodinovi a O. M. Boďanskému), Lumír 
1922; E. Lešehrad: Několik památek na sociální pra
covníky (M. A. Šimáčkovi z 1887), Akademia 
1924/25; sb. Čeští radikální demokraté (M. P. Pogo
dinovi a A. I. Gercenovi z 1860; 1953, ed. K. Kosík);
J. V. F. v dopisech a denících (různým adresátům, 
zejm. A. Kavalírové, otci, bratrům, J. V. Jahnovi, V.
K. Šemberovi, J. Schieblovi, J. Grégrovi z 1845 — 89; 
1955, ed. K. Cvejn); J. Krulišová, J. Patejdlová-Janíč
ková: Korespondence J. V. F. s F. Novákem (z 
1872-90), Sborník NM, ř. C, sv. 7 (1962); in V. Há- 
lek: Dopisy 1849—1874 (V. Hálkovi z 1861; 1963, ed. 
F. Baťha). f REDIGOVAL časopisy: Rachejtle 
(1854 — 55, s V. Č. Bendlem), Hermann (Londýn, 
1859), Čech. La voix libře de Bohéme (Ženeva, 1861), 
Blaník (Berlín, 1868), Correspondence Tchěque (Be
rlín, 1869), Agramer Zeitung (Záhřeb, 1873), Jeviště 
(1885), Šípy (1888); sborníky a almanachy: Lada- 
Nióla (1855), La Bohéme historique, pittoresque et 
littéraire (Paříž 1867, s L. Légerem), Almanach Mati
ce divadelní k slavnému otevření Národního divadla 
(1881, s J. L. Turnovským); knižnici: Divadelní 
ochotník (1884-85). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Spisy J. P. Koubka (1854 — 59, s J. L. Vorlíčkem). 8

BIBLIOGRAFIE: O. Šimáček: Příspěvek k biblio
grafii J. V. F. (čas. přisp, z 60. let), Knihovna 1955; R. 
Khel, J. Jakšová: Knihovna J. V. F. (1965). 1 LITE
RATURA: sb. ). V. F. a demokratické proudy v čes
ké politice a kultuře (1956, obs. též J. Zumr: Čeští ra
dikální demokraté a A. 1. Gercen, B. Wirthová: Bá
snické dílo J. V. F., R. Grebeníčková: K literárním 

Fric

názorům mladého J. V. F., E. Hermanová: J. V. F. 
a N. A. Někrasov); M. Šesták: Revoluční spolupráce 
E. Kvaternika s J. V. F. v letech 1863—64, Rozpravy 
ČSAV 1965; V. Žáček: J. V. F. (1979). I ■ ref. Václav 
IV.: Sv. (V. Vávra), Národní noviny 6. 3. 1849; an., 
Pražské noviny 6. 3. 1849; F. Č.-ý (Čenský), Včela 
1849 ■; -en-: Úvahy o české literatuře (ref. překl. 
Nevěsta z Abydu), Lumír 1854; R.: ref. Svatopluk 
a Rostislav, Pražské noviny 4. 12. 1857 4- ref. překl. 
Diblík, šotek z hor, Pražské noviny 3. 3. 1858; J. Ne
ruda: ref. Výbor básní, Čas 13. 11. 1861 → Literatura 
1 (1957); V. (V. Vlček): ref. Taras Bulba, Pozor 18.11. 
1861; an. (V. Hálek): ref. Výbor básní, NL 1. 2. 1862 
4- ref. Libušin soud, NL 16. 10. 1862; J. Neruda: ref. 
Libušin soud, Hlas 29. 8. 1862 4- Ivan Mazepa, Lit. 
listy 27. 5. 1865, obojí → Literatura 1 (1957) 4- Al
bum pařížské, NL 6. 11. 1867 → Literatura 2 (1961); 
E. Krásnohorská: Obraz novějšího básnictví české- 
ho, ČČM 1877 → Výbor z díla 2 (1956); ■ ref. Se- 
brané spisy: O. M. (Mokrý), Květy 1880; J. Neruda, 
NL 17. 1. 1880 → Literatura 3 (1966) ■; J. Neruda: 
ref. Svatopluk a Rostislav, Osvěta 1880; y (V. Juda- 
Novotný): ref. Paní Sandová v Brandýse, NL 10. 8. 
1880; J. Voborník: Česká dramatická literatura, 
Ruch 1880; F. Zákrejs: ref. překl. Asjenův pád, Osvě
ta 1883 4- ref. Pobělohorci, Osvěta 1885; ■ ref. Pa
měti: J. F. Vrba (F. Dlouhý), Lit. listy 1886; K. Tůma, 
Rozhledy literární 1886/87; F. Hořický, Hlas národa 
6. 1. a 17. 7. 1888 ■; J. Neruda: J. V. F., Humorist, lis
ty 22. 7. 1887 → Podobizny 3 (1954); J. Arbes: Bilan
ce původní dramatické literatury české, Lit. listy 
1889/90; s nekrology: J. Neruda, NL 19. 10. 1890 → 
Literatura 3 (1966); Šk (M. A. Šimáček), Světozor 
1889/90 → Vzpomínky literární, divadelní a jiné 
1 (1911); an., Lumír 1890; an., Zlatá Praha 1890; an., 
Zábavné listy 1891 ■; M. Zdiechovský in K. H. Má
cha a byronismus český (1895); J. Vrchlický in Od
kaz J. V. F. (1898); s ref. Odkaz J. V. F.: J. S. Machar, 
Naše doba 1898 → Knihy fejetonů 2 (1902) a V po
ledne (1921); V. Dyk, Moderní revue 1898; K. Sezi- 
ma, Lit. listy 1898/99; -m, Čes. revue 1897/98; -a-, 
Světozor 1897/98 ■; an.: ref. Lesův pán, Přehled 
1902/03; A. Heyduk: Jak byla rozehnána 1. družina 
májová, Zvon 1902/03 → Vzpomínky literární 
(1911); J. Vlček: Z počátků naší literatury moderní, 
Lumír 1907/08 → Několik kapitolek z dějin naší slo- 
vesnosti (1912, s tit. Obrodné slovesné snahy doby 
Fričovy) a Kapitoly z dějin české literatury (1952) 
a Z dějin české literatury (1960); J. Heidler: Kritika 
Pamětí J. V. F., ČČH 1913; H. Traď Slovo o hodno
tě Pamětí Fričových, Naše doba 3 4- Pokus F. 
o návrat do vlasti roku 1871, Naše h>ba 1914; M. (J. 
Máchal): Literární předsudek, Zvon 1915/16; F. 
Strejček: Milenky — múzy J. V. F., Topičův sborník 
1923/24 4- in Fričova čítanka (1924); J. Horák: F. 
dramata z dějin ukrajinských. í. Ivan Mazepa, Sla- 
via 1923/24, 2. Taras Bulba, LF 1930 → Z dějin lite
ratur slovanských (1948); A. N. (Novák): Bojovník
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z bašty, LidN 5. 9. 1929; R. lilový: Politické verše J. 
V. F., PL 28. 9. 1929; J. Karásek: Literární profil J. V. 
F., Lit. rozhledy 1929/30; F. X. Šalda in Několik myš
lenek na téma básník a politika, ŠZáp 1933/34; R. 
lilový: Vliv Freiligrathův na českou poezii, Nová 
svoboda 8. 2. 1935; O. Zielecká: Rodokmen J. V. F. 
a Anny rozené Kavalírové, ČSPS 1937 a 1938; V. 
Čejchan: A. I. Gercen a J. V. F., Dějiny a přítomnost 
1938; H. Traub: Fricův život, in Paměti J. V. F. 
(1939); bv (B. Václavek): 110 let od narození ]. V. F., 
Mor. večerník 10. 9. 1939 → Literární studie a podo
bizny (1962); M. Novotný: J. V. F., in Přátelský kruh
B. Němcové (1946) 4- Archív básníka, revolucionáře 
ď emigranta J. V. F., LitN 1946; F. Strejček: Radikál 
F., in Naši bojovníci pérem (1948); V. Žáček: J. V. F., 
in Hrdinové a věštci českého národa (1948); B. Kře- 
menák: Boleslav Limanowski a J. V. F., Slovesná vě
da 1950; R. Grebeníčková: Poznámka o vlivu A. I. 
Gercena v letech 60. a 70. u nás, Sovětská věda-Lite- 
ratura 1952; K. Cvejn in J. V. F.: Písně z bašty a jiné 
básně (1952) 4- in J. V. F.: Naši předchůdci (1953); A. 
Sivek: K stykům J. V. F. s polskou emigrací paříž
skou, SISb 1953; K. Kosík, R. Grebeníčková: J. V. F. 
a ruští revoluční demokraté, Praha-Moskva 1953; R. 
Grebeníčková in J. V. F., básník a revolucionář 
(1953) 4- in sb. Čeští radikální demokraté o literatu
ře (1954); M. Pohorský: Vývoj Fričovy politické po
ezie, ČLit 1954 → Portréty a problémy (1974); L 
Klosová: J. V. F. a české divadlo, Divadlo 1954; V. 
Žáček: Ze styků české a německé revoluční emigra
ce v 19. století, SVŠP Olomouc, řada hist., sv.
1 (1954) 4- Česko-polská revoluční spolupráce v 60. 
letech 19. století, Česko-polský sborník vědeckých 
prací 1 (1955); J. Horák: Fričova Pravdivá píseň 
o tom, jak čert bábu vzal, ČL 1955; K. Cvejn in J. V. 
F. v dopisech a denících (1955) 4- in Paměti 1—3 
(1957—63); J. Fučík in Pokolení před Petrem (1958); 
K. Kosík in Česká radikální demokracie (1958); V. 
Čejchan: Česko-ruské vztahy a styky v letech 
1830—67, sb. Z bojů za svobodu a socialismus 
(1961); V. Žáček: Češi a Poláci v době lednového 
povstání polského r. 1863, ČČH 1963 4- Radikální 
a revoluční demokraté „mladé“ polské emigrace let 
60. a soudobé radikální tendence české politiky, 
Sborník NM 1963, ř. C, Lit. historie VIII, č. 4 + Čes
ké diskuse o moskevské pouti Slovanů, sb. Příspěv
ky k dějinám česko-ruských kulturních styků
2 (1969) 4- J. V. F. v Záhřebu, Sborník NM 1971, ř.
C, Lit. historie XVI, č. 1; R. Khel: J. V F., Čtenář 
1969; M. Šesták: Revoluční varianta řešení chorvat
ské a české otázky..., Sb. historický 19 (1972); O. Ši- 
máček: Blaník, sb. Čes. bibliografie 10 (1973); Z. Ur
ban: Neznámý J. V. F., Tvorba 1974, č. 37.

mř

Anna Fricova viz Anna Sázavská

Maryna Fričová

* 23. 11. 1896 Praha
† 27. 8. 1974 Sydney (Austrálie)

Prozaička a publicistka; autorka psychologicky za
měřených románů a povídek o osudech žen.

Roz. Tlustá (později přijala jméno Šimková 
podle dívčího jména své matky); její otec byl 
zaměstnancem pojišťovny. Navštěvovala nej
prve vyšší dívčí, potom vyšší průmyslovou 
školu (obor chemie) v Praze, kde také maturo
vala. 1917 se provdala za literárního historika 
Jana Frice. Od počátku 20. let pracovala lite
rárně, od 1928 redigovala literární část čas. 
Lada; s manželem a se svým důvěrným příte
lem F. X. Svobodou vedla na Klárově literární 
salón. V polovině 30. let se podruhé provdala 
za Američana P. A. Faltina, zástupce firmy 
Goodyear Tyre & Rubber Co. pro Evropu. 
S ním žila ve Vídni, Bukurešti a Curychu; těsně 
před vypuknutím druhé světové války odjeli 
přes Střední východ a Asii do USA, kde se 
usadili v Akronu ve státě Ohio. Po válce žili 
v různých evropských městech, trvaleji v Cu
rychu. Po mužově odchodu do penze (1951) se 
s ním F. odstěhovala za dcerou do Austrálie, 
nejprve do Melbourne, později do Sydney.

V románové i povídkové tvorbě se F. sou
středila, ovlivněna zpočátku hlavně R. Svobo
dovou, k psychologickému portrétování ro
mantického typu neklidných, nespokojených 
žen, obvykle mravně převyšujících své okolí. 
V prvotině Skleněný vrch zachytila vývoj he
rečky, která od původních romantických ideá
lů dospívá k realističtějšímu pohledu na své 
umělecké poslání. Na pozadí protikladu mezi 
malířskou bohémou a spořádaným měšťác- 
tvem vytvořila F. v Zemi Kainově postavu 
stárnoucí ženy, která ani v muži, ani v hmot
ném blahobytu nenachází oporu proti strachu 
ze stáří a osamělosti. Do obdobné situace po
stavila autorka i mnohé hrdinky knih Staré
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panny a Ženy na rampě. Četné povídky a črty 
otiskla F. pouze časopisecky. — Svou mono
grafii o F. X. Svobodovi založila především na 
tematickém a myšlenkovém rozboru jeho díla.

PŘÍSPĚVKY in: Lada (od 1928); Lumír (od 1922); 
Osvěta (od 1920); Topičův sborník (od 1921); Zvon 
(od 1921; 1924/25 román Výstřel). I KNIŽNĚ. Bele
trie a práce o literatuře: Skleněný vrch (R 1926); 
Hořké milování (PP 1927); Blahoslavení boží (R pro 
ml., 1928); Země Kainova (R 1929); Básník domova. 
Jubilejní portrét F. X. Svobody (studie, 1930); Tvář 
v mlze (PP 1930); Staré panny (PP 1931); Ženy na 
rampě (P 1934); Ivanka a osud (R pro ml., 1934). ■ 
REDIGOVALA periodikum: Lada (lit. příloha čas. 
Národní svět, Mladá Boleslav, 1928—35). ■

LITERATURA: ■ ref. Skleněný vrch: vz. (V. Zi
ma), Zvon 1925/26; J. O. Novotný: Z různých světů, 
Cesta 1926; K. Sezima: Dva romány o divadle, Lu
mír 1926/27 ■; V. Brtník: ref. Hořké milování, Ven
kov 21. 7. 1927; ■ ref. Země Kainova: vz. (V. Zima), 
Zvon 1928/29; J. Brambora: NL 22. 12. 1929; F. X. 
Salda: Literatura druhého a třetího nálevu, ŠZáp 
1929/30; K. Sezima, Lumír 1929/30; A. G. (Grund), 
Rozpravy Aventina 1929/30 ■;■ ref. Básník domo
va: F. Götz, NO 26. 10. 1930; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 1930/31 ■; drb. (V. Brtník): ref. Tvář v mlze, 
Zvon 1930/31; K. Sezima: Menší próza (ref. Staré 
panny), Lumír 1931/32; vz. (V. Zelinka): ref. Ženy na 
rampě, Zvon 1934/35.
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Bedřich Frida

* 1. 7. 1855 Slaný/
† 15. 10. 1918 Praha

Překladatel, prozaik a divadelní kritik; znalec života 
a díla svého bratra J. Vrchlického.

Píše se také odchylným pravopisem: Frida. 
Otec byl kupcem, vedl svízelný zápas o svou 
živnost a často měnil místa svého působení; 
své děti zpravidla svěřoval na vychování pří
buzným kněžím. B. F. vyrůstal od tří let u strý
ce V. Fridy, faráře v Chvatěrubech u Kralup, 
kde také začal chodit do školy. 1865 se vrátil 
k rodičům, kteří zatím přesídlili do Domažlic 
(zde si odbyl 4. třídu základní školy a 1. ročník 

reálky), pak dostal svolení rodičů ke studiu na 
Akad. gymnáziu v Praze; zde 1867—69 a 1873 
bydlel se starším bratrem, jenž v něm probudil 
zájem o literaturu a umění a všestranně rozši
řoval jeho obzor (spolu podnikli 1874 výlet do 
drážďanské a mnichovské galerie za honorář, 
který J. Vrchlický obdržel za svou první knihu, 
překlady veršů V. Huga). 1873 onemocněl B. F. 
cholerou a z nemoci se zotavoval u strýce 
v Chvatěrubech; 1874 přesídlil strýc do Prahy 
a B. F. pak bydlel v jeho bytě na Hradčanech. 
Po maturitě (1875) studoval historii, dějiny 
umění, jazyky a filozofii na pražské filoz. fa
kultě. 1880 složil státní zkoušku z dějepisu 
a zeměpisu, získal aprobaci pro vyšší gymná
zia a začal učit na Vyšší dívčí škole v Praze. 
1883 tu byl jmenován profesorem a ještě té
hož roku se oženil s Boženou Veselou, sestrou 
manželky básníka J. V. Sládka, s nímž navázal 
důvěrné přátelství (1877 — 79 ho za jeho ne
moci zastupoval v řízení Lumíru). Osvojil si 
značné vzdělání, zvláště přehled po evrop
ských literaturách, který bohatě uplatnil ve své 
překladatelské i kritické praxi i jako drama
turg ND (od 1891), uvádějící k nám zejména 
francouzské drama tzv. druhého císařství (V. 
Sardou, O. Feuillet, G. Ohnět, E. Pailleron, A. 
Dumas ml.); své funkce se vzdal 1896, když byl 
jmenován ředitelem na Vyšší dívčí škole. Pů
sobil i v ředitelství Svatoboru, v Umělecké be
sedě, kde také hojně přednášel, právě tak jako 
v Náprstkově Americkém klubu. 1910 odešel 
do výslužby. Zemřel na sklonku první světové 
války na španělskou chřipku; pohřben byl na 
vyšehradském hřbitově.

Většina F. překladů (z francouzštiny, italšti
ny, španělštiny a němčiny) pochází z poslední 
třetiny 19. stol. Knižně nebo časopisecky pub
likoval F. přes 90 překladů románů a povídek 
(E. de Amicis, H. de Balzac, Ch. Baudelaire, L. 
Capuana, E. Castelnuovo, F. Coppée, G. D’An- 
nunzio, A. Daudet, A. Dumas ml., G. M. Ebers,
E. Erckmann—A. Chatrian, T. Gautier, P. Mé- 
rimée, J. Richepin, A. Theuriet, G. Vergav Villi- 
ers de 1’Isle-Adam, E. Zola aj.) a pro ND přelo
žil přes 60 divadelních her; spolu s J. Vrchlic
kým patřil k nejplodnějším lumírovským tlu
močníkům románských literatur. Většina jeho 
prozaických překladů vyšla v Lumíru, a po 
Sládkově odchodu z časopisu prakticky končí
F. překladatelská aktivita. Dobová kritika na 
ní oceňovala jazykovou přesnost a věcnost 
i uhlazenost formy. — Po Stroupežnického éře
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realistického dramatu na ND F. jako drama
turg i jako divadelní kritik preferoval lyrické, 
básnické drama a formálně vytříbené hry fran
couzského repertoáru. Své kritické referáty 
i fejetony o umění tiskl v Květech (1884), v Po
kroku (1884—85), v Lumíru (1886) a zvláště ve 
Zlaté Praze (1884—88). V Lumíru vedle toho 
publikoval populární historické studie i ojedi
nělé pokusy o vlastní, romanticky zabarvenou, 
historickou beletristickou tvorbu (novela Safír 
císařovny Eudokie, 1879). Po 1900 přenesl F. 
těžiště své práce na studium a výklad života 
a díla J. Vrchlického: vydával jeho sebrané 
spisy s J. Voborníkem, pořádal korespondenci, 
psal životopisné články, v rukopise zůstala ob
sáhlá vzpomínková práce, z níž část zpracoval 
a 1948 vydal syn Vladimír.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Klíma, Jaroslav Kli- 
ment (oba s J. Vrchlickým); B. F., B. F.-a, F., F-a (Lu
mír 1877), y + a (Lumír 1877). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Květy (od 1883); Lumír (od 1877); Nár. obzor (od 
1906); Pokrok (od 1884); Ruch (od 1913); Světozor 
(od 1883); Zlatá Praha (od 1884); Zvon (od 1912). I 
KNIŽNÉ. Překlady: P. Mérimée: Novely (1878) 4- 
Dvě novely (1897) 4- Carmen (1925); G. M. Ebers: 
Uarda (1880) + Dcera královská 1-3 (1881-83); 
E. Erckmann, A. Chatrian: Přeslavný doktor Ma- 
theus (1878) 4- Dvě povídky (b. d., 1897); E. Castel- 
nuovo: Paprsek slunce (b. d., 1883); T. Gautier: Krás
ná Janny (b. d., 1884) 4- Uhrančivé oči — Cvrček — 
Pavilón nad vodami (b. d., 1887); Italské novely (b. d., 
1887); S. Farina: Pikový kluk (1887); M. L. Reybaud: 
Ze života mořského dobrodruha (b. d., 1887); E. M. 
Labiche, A. Delacour: Vřele milovaný Célimare 
(1887); V. Ch. Cherbuliez: Osudný sňatek (1889); E. 
Bergerat: Dcery jenerálovy (1889); A. Dumas ml.: 
Loupežník (1889); F. Laloue, A. Bourgeois, Laurent: 
Ďáblovy pilulky (1890); S. H. Mosenthal: Zlatý kří
žek (libreto, 1890, s J. Vrchlickým, společ. pseud. Jan 
Klíma); E. Zola: Zkáza (1892; další vyd. 1908 s tit. 
Rozvrat); V. Alfieri: Filip (b. d., 1892); G. Rovetta: 
Pohořel (1893); P. Cossa: Nero (b. d., 1894); J. Leoni
na: Buď — anebo (1894); A. Filon: Člověk v dvojí 
osobě (1895); F. Philippi: Dobrodinci lidstva (1895); 
E. Blum, A. R. Toché: Nervózní ženy (1897, prem. 
1889); H. Ibsen: John Gabriel Borkman (1916, prem. 
1897). ■ SCÉNICKY. Překlady: O. Feuillet: Pařížský 
román (1883) 4- Chamillac (1887) 4- Bílý vlas 
(1893); V. Sardou: Fedora (1883) + Strýc Sam (1885) 
4- Staří mládenci (1887) 4- Rodina Benoitonova 
(1888) 4- Thermidor (1891) 4- (s E. Moreauem) Ma
dame Sans-Géne (1894) 4- Gismonda (1895) 4- (s R. 
Deslandesem) Tchýně (1890); C. Delavigne: Lud
vík XI. (1883); E. Pailleron: Svět nudy (1884) 4- Myš
ka (1888) 4- Komedianti (1894); G. Ohnět: Majitel 
hutí (1884); H. Crisafulli, H. Bocage: Perla (1884); M.

Desvalliěres: Půjč mi ženu (1884); E. Erckmann, A. 
Chatrian: Tvrdohlavci (1885); W. Shakespeare: Ve
čer tříkrálový (1885, s F. Douchou); A. Dumas ml.: 
Denisa (1885) 4- Bagdadská princezna (1885) + 
Francillon (1898) 4- (s A. ďArtois) Aféra Clémen- 
ceauova (1889); E. Labiche, A. Delacour: O milión 
(1885) 4- Dobrodinec ptáčat (1886); E. Labiche, P. E. 
Gondinet: Ze tří nejšťastnější (1888); E. Labiche, M. 
Michel: Zastávka ve druhém poschodí (1888); E. La
biche, E. Martin: Vojanská krev (1890); E. Scribe, E. 
Legouvé: Povídky královny navarrské (1885); R. 
Deslandes: Antoinette Rigaudová (1885); P. Gille: 
Uhlíři (1886); A. Villiers de l’Isle-Adam: Útěk (1886); 
Moliěre: Ve zdraví nemocný (1886); A. Bělot, E. Vi- 
lletard: Poslední vůle Caesara Girodota (1886); P. E. 
Gondinet: Tatínkovo přesvědčení (1887); A. Vala- 
brěgue: Manželské štěstí (1887) 4- (s M. Hennequi- 
nem) Prázdniny v manželství (1887) 4- (s M. Ordon- 
neauem) Není Durand jako Durand (1888); J. Moi- 
neaux, A. Bisson: Kurátor marnotratníků (1887); P. 
Siraudin: Tři klobouky (1889); F. von Schönthan: 
Cornelius Voss (1889); A. Bisson, A. Mars: Překva
pení z rozvodu (1890); A. Bisson: Nebožtík Toupinel 
(1892); K. Laufs: Schoellerova penze (1892); E. Na- 
jac, A. Millaud: Paragraf 330 (1892); O. Gastineau: 
Plesové střevíce (1893); G. Hauptmann: Hanička 
(1894); E. Pohl: Krasojezdkyně (1894); E. Wichert: 
Krok z cesty (1894); L. Gandillot: Pan podprefekt 
(1894); A. Vanloo, E. Leterrier, A. Mortier: Paleček 
(1894); G. Giacosa: Práva duše (1896). ■ REDIGO
VAL knižnici: Česká bibliotéka rodinná (1884—90). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Nové souborné vydá
ní básnických spisů J. Vrchlického (1913—28, 52 sv., 
s J. Voborníkem); J. Vrchlický: Meč Damoklův 
(1913); Mladá léta J. Vrchlického v zrcadle dopisů, 
jež psal svému strýci a bratrovi (1931 ← Zvon 1912). 
■

LITERATURA: Padesát let života, Zlatá Praha 
1905; J. D. K. (Konrád): B. F., Máj 1905; Spisovatel 
B. F., Zlatá Praha 1915; B. F. dovršuje... PL 1. 7. 
1915; ■ nekrology: A. N. (Novák), Lumír 1918; R. S. 
(Svobodová), Lípa 1918; -al., Cesta 1918; J. B. (Bo- 
recký), Topičův sborník 1918; -n-, Zvon 1918 ■.
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Vladimír Frída

* 12. 9. 1885 Praha
† 17. 5. 1949 Praha

Básník, pozdní epigon a propagátor díla J. Vrchlic
kého.

Syn překladatele B. Fridy, synovec J. Vrchlic
kého. Školy absolvoval v Praze. Maturitu slo
žil na Akad gymnáziu (1904), pak studoval 
práva (doktorát 1909) a souběžně na pražské 
konzervatoři hru na housle. Soukromě se učil 
malovat. Po právech vystudoval ještě medicí
nu (doktorát 1922). Pracoval jako úředník na 
pražském magistrátě, provozoval i vlastní lé
kařskou praxi, zvláště v oboru psychoterapie. 
1900—16 vystupoval jako koncertní houslista, 
působil jako hudební kritik, je také autorem 
několika hudebních skladeb (houslových, kla
vírních) a písní. Z pražské radnice odešel do 
výslužby 1941 jako vrchní magistrátní rada. 
Má zásluhy o studium i propagaci díla J. Vrch
lického jako autor rukopisné práce opírající se 
o paměti otce (1948 knižně publikovány vy
brané části) a jako autor četných přednášek 
i materiálových rukopisných prací (zejména 
lístkového katalogu všech básníkových děl). 
1938 dal podnět k založení Kruhu přátel J. 
Vrchlického a patřil k jeho nejčinorodějším 
členům. Pohřben byl na vyšehradském hřbito
vě.

V. F. vydal celkem čtyři sbírky přírodní a in
timně milostné lyriky, první dvě krátce za se- 
bou na začátku 20. stol., druhé ve 30. letech. 
Přes časový interval dvaceti pěti let zůstalo 
základní ladění jeho poezie stejné. F. se jeví 
jako obratný virtuóz, využívající ve stopách J. 
Vrchlického formálně náročných veršových 
a strofických útvarů (sonet, rispet, franc. bala
da, siciliána, ritornel, balata, sestina, rondo, 
tercína, sapfická strofa) k vyslovení subjektiv
ních nálad a reflexí, zpravidla v paralele k ab
straktně pojatému přírodnímu dění. Jestliže se 
v prvních sbírkách objevovala lumírovská kli
šé s příměsí dekadentního životního pocitu 
a s ostentativně projevovaným světobolem, 
zmírnilo se toto gesto v melodických verších 
z pozdější doby v poněkud okázalý stesk, pro
vázený životní rezignací. V abstraktnosti for
málních schémat se v poslední sbírce rozply
nuly i autorovy portréty příbuzných a přátel.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Lotos (Máj 1904); V. F. I 
PŘÍSPĚVKY zn.Čes. hudba (Kutná Hora); Máj (od 
1904); Nár. listy; Nár. politika; Osvěta (od 1910); To
pičův sborník (od 1917); Večer; Venkov; Zlatá Pra
ha (od 1905); Zvon (od 1907). I KNIŽNÉ Beletrie 
a práce o literatuře: Preludia (BB b. d., 1905); U bře
hu ztroskotaných (BB b. d., 1907); Otevřený chrám 
(BB 1932); Prchající stíny (BB 1934); Krásná léta J. 
Vrchlického (studie, 1948). ■

LITERATURA: ■ ref. Preludia: -a-, Máj 1905; V. 
Kol. (Vine. Červinka), Zvon 1905; e, Lumír 1906; A. 
N. (Novák), Přehled 1906 ■;■ ref. U břehu ztrosko
taných: -a-, Máj 1907; V. Kol. (Vine. Červinka), Zvon 
1907; Ka, Zlatá Praha 1907 ■; -pa- (F. S. Procház
ka): Literatura, Zvon 1932; A. N. (Novák): ref. Ote
vřený chrám, LidN 20. 7. 1932 4- ref. Prchající stíny, 
LidN 14. 1. 1935; J. Palivec: Šedesát let dr. V. F., 
Věstník čs. lékařů 1945; Za V. F., Lid. demokracie 
19.5. 1949.

zp

Nora Fried viz Norbert Frýd

Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský

* 18. 1. 1829 Praha
† 10. 12. 1908 Praha

Malíř a ilustrátor, povoláním důstojník. Psal fejeto
ny, cestopisné a národopisné črty, drobná povídko
vá vyprávění, memoáry, jednoaktové veselohry, pře
kládal romány.

Pocházel z pražského šlechtického rodu (vl. 
jm. E. S. F.), 1837 vstoupil na Akad. gymnázi
um, zároveň studoval malířství u F. Tkadlíka 
a A. Mánesa; studiu malířství se věnoval i poz
ději. 1840 vstoupil do vojenské akademie ve 
Wiener Neustadt, vlivem tamějšího učitele 
češtiny M. Fialky, svého příbuzného, se národ
ně uvědomil. Jako poručík se dostal 1847 do
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Prahy k 28. pěšímu pluku (Latourovu). 1848 se 
účastnil tažení do Itálie, v bitvě u Volty byl 
zraněn. V rozmezí 1848—78 získal hodnost 
nadporučíka až polního podmaršálka. Účastnil 
se obléhání revoluční Vídně, počátkem zimy 
1848 se dostal do Uher bojovat proti tamní re
voluci. Koncem 1849 byl poslán do Temešvá- 
ru, účastnil se mapování srbské Vojvodiny, 
1854 byl přeložen do Verony a na podzim do 
Prahy, 1856 byl opět povolán na mapování do 
dnešního Rumunska, 1857—58 do Uher. 1859 
byk přeložen do Štýrského Hradce, pak do 
Lince, do Lublaně a v listopadu do hlavního 
stanu 2. armády do Verony. Tam se později 
zabýval vojenským popisováním Benátská 
a dějepisným zpracováním války z r. 1859. 
V listopadu 1860 se oženil s Marií Rudolpho- 
vou, šl. z Frisů, dcerou plukovníka; zemřela 
1878, ze 7 dětí se dospělosti dožili 2 synové 
a 2 dcery. Od srpna 1861 do května 1862 byl F. 
náčelníkem štábu při velitelství pevnosti Man- 
tovy, pak opět ve Veroně, do 1866 řídil 1. oddíl 
zeměměřičský v Banátě se sídly v Temešváru 
a v Pančevě. V červnu 1866 se stal náčelníkem 
generálního štábu pevnostního velitelství ve 
Veroně, konal přitom parlamentářská jednání. 
Od listopadu 1866 do května 1869 byl náčelní
kem štábu v Zadaru, od dubna 1869 v Osěku 
jako záložní velitel a od září 1869 jako velitel 
pěšího pluku č. 78 (Šokčevicova). Od listopadu 
1872 velel 1. pěší brigádě 23. armádní divize 
v Komárně, 1875 byl přeložen do Budapešti, 
1878 mu bylo svěřeno velení 30. armádní divi
ze ve Lvově, v listopadu 1883 odešel do vý
služby. 1884 povýšen na svobodného pána. 
Usadil se natrvalo v Praze. Počátkem 90. let 
byl členem výboru Umělecké besedy. Již dříve 
se zabýval Studiem vodoléčby, 1892 založil 
spolék Český Kneipp. Ovládal 10 jazyků 
(němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, 
rumunštinu, maďarštinu, češtinu, polštinu, ru
štinu, srbštinu). V březnu 1907 utrpěl úraz (po
valen na ulici vozem). — Pohřben byl na Ol
šanských hřbitovech.

Vytvořil početně velké malířské dílo. Od 50. 
do 90. let přispíval ilustracemi (žánrové a hu
moristické kresby, kroje, krajiny, výjevy) do 
českých časopisů, nejvíce do Humoristických 
listů (soustavně od založení 1858 do 1879), dá
le do Šípů, Obrazů života, Květů, Světozoru, 
Ruchu, Zlaté Prahy. Kreslil ilustrace k prózám 
(K. Světlá: Vesnický román), básním (K. S. 
Snaidr), národním písním, též pro Fotografic

kou obrazárnu Friedrichovu. Pro Riegrův 
slovník zpracovával hesla z oboru vojenství, 
pro Ottův slovník z oborů: vojenství, jezdec
tví, malířství, vodoléčba. Spisovatelskou dráhu 
začal v pol. 50. let fejetony, drobnými vyprá
věními, zpravodajskými články a výklady 
k svým kresbám, později psal cestopisné a ná
rodopisné črty z Uher, Valašska, Srbska a se
verní Itálie, drobné humoristické prózy a pří
běhy z válek, vzpomínky. Román Jak se mstí 
Slovan zůstal nedokončen. V 60.—70. letech 
napsal velký počet veseloher, většinou jedno- 
aktových; na jevišti Prozatímního divadla se 
provozovaly tři. V 90. letech a počátkem 20. 
stol, se věnoval hlavně překládání románů 
z francouzštiny, němčiny a italštiny.

PŘÍSPĚVKY in: Čas (1861-62); Čes. Thalia (od 
1868); Div. listy (od 1881); Domácí rádce (od 1895); 
Háj (od 1869); Koleda (od 1878); Květy (od 1865); 
Nár. listy (od 1873); Obrazy života (od 1859); Osvěta 
(od 1871); Pražské noviny (od 1855); Přírodní lékař 
(od 1896); Světozor (od 1867); Vlast (od 1873); Vo
jenské listy (od 1885); Vyšehrad (od 1888). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Překvapení (D 1873, prem. 1863); Sliby 
chyby aneb Po smrti ten den (D 1874, prem. 1863); 
Svatební střevíce (D 1876); Bosá obutému (D b. d.); 
Ti nejdrobnější (D b. d.); Popelčin sandálek (D b. d.); 
Syčáci (D b. d.); V ranní rose (D b. d.); Zbláznil se (D 
b. d.); Před třiceti lety (memoáry, 1896, 2. vyd., 1906 
s tit. Vzpomínky na válečný rok 1866); Před čtyřiceti 
lety (memoáry, 1896, 2. vyd. 1916 s tit Po Dunaji do 
Rumunska). — Překlady: A. Theuriet: Teta Aurelie 
(1890) -I- Manžel Jacquelinin (1890); L Barracand: 
Vikomtesa (1891); G. Ohnět: Odkázaná duše (1892); 
A. G. Barrili: Předčitatel kněžnin (1892). — Ostatní 
práce: Válečnictví polní a vojenství (1868); Úvod ku 
kresbě a malbě pro ochotníky, samouky, žáky a uči
tele (1877); O vegetarismu (1884); S. Kneipp: Dově
tek k mojí závěti pro lidi zdravé a nemocné (pře- 
klad, 1898) + Velekniha (překlad, 1902). I SCÉNIC
KY. Hry: Záletníci aneb Malíř a vdova (1867). - 
Hry známé jen podle názvu: Vzácný host; Pevná 
předsevzetí aneb Den výroční. ■ KORESPONDEN
CE: in Polemika s dobou (K Světlé z 1872—73; 
1969, ed. J. Špičák). I REDIGOVAL: Kalendář 
Ústřední matice školské na rok 1886 (roč. 2; vyd. 
V. Beneš Šumavský). ■

LITERATURA: ■ ref. Sliby chyby: J. Neruda, 
Hlas 1863 a 1864 → České divadlo 2 (1951); V. Há- 
lek, NL 5. 5.1864 ■; F. Čenský: E. S. F.-M., Světozor 
1873; J. Neruda: E. S. F.-M., Humorist, listy 1884 → 
Podobizny 2 (1952); an.: Salomon E. M., svob. pán 
z F., Zlatá Praha 1889; an.: nekrolog, Lit. rozhledy 
1908/09, č. 8; J. V. Alexander: Průkopník slovanství 
v armádě rakouské, Osvěta 1913; F. Brábek: Z mých 
pamětí, Topičův sborník 1919/20; J. Čadík in Prů-
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vodce výstavou kreseb a akvarelů E. S. F.-M. v Plzni 
(1928); A. Novák: Spisovatelé kreslíři a malíři, LidN 
28. 3. 1939; V. Fiala: Pozapomenuté výročí (o kn. 
Úvod ku kresbě a malbě), Výtvarná výchova 1958.

mo

Oldřich Friš

* 7. 5. 1903 Boskovice
† 14. 1. 1955 Praha

Indolog a překladatel staroindické poezie.

Pocházel z početné rodiny, otec byl obchodní
kem. F. vychodil gymnázium v Boskovicích 
(mat. 1922). Už zde projevoval zájem o indic
ké jazyky. Studoval na filoz. fakultě UK v Pra
ze klasickou a slovanskou filologii, současně 
navštěvoval přednášky o indických dějinách 
a indoevropské srovnávací filologii; 1924—25 
studoval indologii v Berlíně. Od 1928 učil na 
středních školách, nejdříve ve Strakonicích, 
potom v Praze (1930 složil státní zkoušky z la
tiny a češtiny). Přitom vědecky pracoval 
v oboru české, indoevropské srovnávací 
a avestské filologie a pokračoval ve studiu sta
rých indických jazyků. Indologická studia pře
rušilo jeho přeložení do Prešova (1930), poz
ději do Mělníka a Tišnova (1932—45). Po ná
vratu do Prahy (1945) obhájil disertační práci 
Sattasaí a její místo v indické lyrice, 1948 byl 
jmenován docentem na základě habilitační 
práce The Recension of the Amarušataka. Pů
sobil pak jako indolog v Praze a Olomouci, od 
1950 byl asistentem na UK v Praze, 1954 byl 
jmenován profesorem staroindické filologie.

F. publikoval ve vědeckých a populárních 
časopisech odborné i jiné články a překlady. 
Zpočátku to byly především studie z oboru 
české lingvistiky, později také jazykovědy in
doevropské. Snažil se o marxistické zhodnoce
ní indické filozofie od nejstarších dob po sou
časnost. Svou odbornou práci provázel pře
kládáním staroindické, sanskrtské a prákrtské 
literatury veršované i prozaické; na tomto poli 
přinesl u nás poprvé překlady dobré umělecké 
i odborné úrovně.

PŘÍSPĚVKY in: Akord (od 1943); Archív orientální 
(od 1947); Lid. demokracie (od 1954); Lid. noviny (od 
1944); Listy filologické (od 1939); Naše řeč (od 
1938); Naše věda (od 1948); Nová cesta (od 1953); 
Nový Orient (od 1945); Svob. noviny (od 1946); 
Věstník ČSAV (od 1953). I KNIŽNĚ. Překlady 
tasaí. Sbírka sedmi set strof (1947); Láska a odříkání 
(výbor ze staré indické lyriky, 1948); Védské hymny 
(1948); Soucitná smrt. Mahábhárata XII. 256 (1949); 
Bilhana: Dnes ještě... (1953, s F. Hrubínem); Káli- 
dása: Oblak poslem lásky (1954); Z indických legend 
(1954); — posmrtně: Kálidása: Šest ročních dob 
(1956, ed. E. Herold); Démonovy povídky (1956, ed. 
I. Fišer); Válmíki: Rámájanam (1957); Amaru 
a Bhartrhari: Sloky o lásce, moudrosti a odříkání 
(1959, ed. E. Herold). — Ostatní práce: Struktura sta
roindické společnosti (skripta, 1953); Sanskrtská čí
tanka (1. 1954; 2. 1956, ed. V. Pořízka). I

BIBLIOGRAFIE: H. Knížková: Bibliography of 
O. E, Archív orientální 1955. I LITERATURA: V. 
Gampert, E. Herold: In memoriam O. F., Archív ori
entální 1955; J. Rypka: Nad rakví O. F., Nový Orient 
1955; B. Čapková, Z. Mikošková: O. F. a jeho dílo, 
Zprávy Čs. společnosti orientalistické 1980.

jb

Jan Fromek viz in Odeon

Fronta

1927

Sborník levicové umělecké avantgardy a marxistic
ky orientované vědy.

Podtitul: Mezinárodní sborník soudobé aktivity. — 
Redaktoři: F. Halas, V. Průša, Z. Rossmann, B. Vác
lavek. — Vydavatel: Vlastním nákladem redaktorů, 
Brno.

Sborník začali připravovat v zimě 1925—26 
studenti pelhřimovského gymnázia V. Průša 
(1906-1930) a J. Pachta (1906-1977). Požá-
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dali o příspěvek také B. Václavka, který se vě
ci iniciativně ujal, získal další spolupracovníky 
a zajistil nakladatele. Vznikla čtyřčlenná re
dakce, tíha organizační přípravy ležela hl. na 
V. Průšovi a B. Václavkovi. V lednu 1927 byl 
sborník připraven do tisku; když původně zís
kaný nakladatel odřekl, rozhodli se redaktoři 
vydat F. sami. Vyšla v dubnu 1927 a vzbudila 
ohlas i v zahraničí.

F. soustředila literární příspěvky (převážně 
stati) od 85 příslušníků umělecké a kulturní 
avantgardy od nás i ze zahraničí (z Německa, 
SSSR, Francie, Rakouska, Jugoslávie, Holand
ska). Autoři se zamýšleli nad soudobou situací 
umění, vědy i techniky a nad celkovou proble
matikou moderního života v období rozkladu 
kapitalismu a počínajícího budování socialis
tických forem. V podstatné části příspěvků do
minovala snaha řešit aktuální otázky z marxis
tického hlediska a připravovat půdu pro bu
doucí kulturu beztřídní společnosti. V rámci 
těchto snah vtiskly sborníku ráz především 
poetismus a konstruktivismus, a to svou dua- 
listickou koncepcí čistého umění, z něhož by 
byly vyloučeny všechny přímé životní funkce, 
a účelové tvorby, která si neklade estetické cí
le. Současně se však již objevila i kritika jed
nostranného zaměření těchto teorií. Sborník 
tak podal široký průřez dobovými názory 
představitelů československého i evropského 
revolučního umění a pokrokové vědy, a to 
v době, kdy u nás avantgardní hnutí, reprezen
tované devětsilským poetismem a konstrukti
vismem, vrcholilo. — Zásadních otázek mo
derního umění vůbec a literatury zvláště se tý
kají stati K. Teiga (nová verze úvah O humoru, 
klaunech a dadaistech), J. Honzla (Ismus 
a umění), V. Nezvala (Dada a surrealismus), Z. 
Rossmanna (Dále jít je jít zpět), J. Weila (No
vá ruská literatura a Západ) aj.; o syntetizující 
shrnutí a perspektivní závěry se pokusil B. 
Václavek v Doslovu. Od běžných devětsil- 
ských názorů se odlišují např. J. Mahen (Veli
ké dobrodružství!) a zvláště J. Voskovec, po
dávající ve stati Želva, o které se nikdo nezmi
ňuje, ostrou kritiku Teigovy koncepce poetis
mu a konstruktivismu a celkové přeteoretizo- 
vanosti hnutí. Ze zahraničních spolupracovní
ků přispěli významnými úvahami A. Behne 
(Co se děje v umění?), G. Grosz (Umění je 
v nebezpečí), K. Hermann (Lyrika dělby práce, 
Odumření a znovuzrození), W. Herzfelde 
(Dosti dlouho jsme milovali), Lu Mártenová 

(Objektivní podmínky nových tvarů v básnic
tví a literatuře, Konkrétní úkoly), G. Pohl 
(Umění a třída), J. N. Tyňanov (Zásady nové li- 
terárněhistorické metody v Rusku), J. R. Be- 
cher (Tempo), K. Schwitters (Umění a doby), 
L. Kassák (Umění a život), W. Gropius (Nové 
cesty výtvarné práce) aj. Stati dalších autorů 
se týkaly situace a smyslu umění (F. Jung, L. 
Micič, A. Ozenfant, G. Ribemont-Dessaignes, 
W. Serner, H. Walden, P. Westheim), součas
ného divadla (J. Frejka), hudby (E. F. Burian, A. 
Hába, M. Ponc, G. Antheil, V. Beljajev), vý
tvarného umění (J. Jíra, J. Štýrský a Toyen, T. 
van Doesburg, L. Moholy Nagy), filmu (T. van 
Doesburg, R. R. Myzet, H. Richter), architektu
ry (V. Obrtel, Z. Rossmann), průmyslového 
umění (B. Markalous), estetiky materiálu (K. 
Honzík), proletářského žurnalismu (V. Průša, 
interview A. Eggebrechta s E. E. Kischem), pe
dagogiky (O. Chlup), tance (C. Blattný, M. 
Holzbachová), rozhlasu (Z. Sekera), psycholo
gie (K. Kornilov), filozofie (J. L. Fischer), pová
lečného imperialismu a politické situace Evro
py (J. L. Fischer, J. Kratochvíl, J. O. Navrátil), 
sovětského práva (V. Procházka), techniky 
a společnosti (Junius, tj. A. A. Hoch; O. Schů- 
rer), zvědečtění intelektuální spolupráce (C. 
Haluza), přírodních věd (V. Santholzer) aj. Bá
sněmi přispěli K. Biebl, F. Halas, J. Hora, V. 
Nezval, J. Seifert, V. Skalák (= B. Mencák), J. 
Voskovec, V. Závada (z pozůstalosti byla oti
štěna báseň Josefa Reinera), prózami K. Kon
rád a J. Mařánek, divadelní scénou V. Vančura, 
filmovými či baletními librety A. Hoffmeister 
a V. Lacina. Básně cizích autorů — H. Arpa, P. 
Alberta-Birota, J. R. Bechera, I. Golla, F. Pica- 
bii, B. V. Poljanského, K. Schwitterse, T. Tzary, 
F. C. Weiskopfa — byly otištěny v originálním 
znění, prózy A. Bretona, A. Holitschera, K. 
Klábera a W. Mehringa v překladu. Zařazeny 
byly též v notách hudební skladby E. F. Buria
na, J. Ježka, I. Krejčího a M. Ponce. — Sborník 
měl moderní typografickou úpravu Z. Ros
smanna, použito v něm bylo jen malých pís
men. Vedle množství obrázků v textu byla 
k němu připojena rozsáhlá obrazová příloha, 
obsahující reprodukce a fotografie děl téměř 
sta moderních malířů, grafiků, fotografů, so
chařů, architektů, konstruktérů, dále scén z di
vadelních her (zvi. z Osvobozeného divadla 
a divadla Mejercholdova), z filmů atd.

LITERATURA: Ker (C. Haluza): F., Rovnost 1. 5.
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1927 → sb. Avantgarda známá a neznámá 2 (1972); 
Reed. (B. Václavek): F. (odpověď na kritiku C. Halu
zy), Rovnost 8. 5. 1927 + F., ReD 1927/28, obojí → 
sb. Avantgarda známá a neznámá 2 (1972), druhý 
článek též B. V.: Tvorba a společnost (1961); Skupi
na „Die Abstrakten“ (Hannover): Fronta proti 
„Frontě“, ReD 1927/28 → sb. Avantgarda známá 
a neznámá 2, s. 728 (1972); Tge (K. Teige): F., Kmen 
1926/27; Vzpomínka dr. Bedřicha Václavka, sb. Kyt
ka na hrob V. J. Průši (1933) → B. Václavek: Literár
ní studie a podobizny (1962); B. Fuchs: Bedřich Vác
lavek a F. 1927, Index, vzpomínkový sborník B. V. 
(1957); J. L. Fischer: Z dob kolem sborníku F., sb. 
Václavkova Olomouc 1966 (1967).

PP

Antonín Frozín

* 1671 Plzeň
† kolem 1720 Plzeň

Katolický kněz, překladatel náboženské literatury, 
autor obrany českého jazyka a národnosti.

Pocházel z významné měšťanské rodiny pl
zeňské; vlastnil statek v Březových Horách 
u Příbrami. Studoval v pražské jezuitské kole
ji, 1704 byl vysvěcen na podjáhna a získal fun
daci ve vlašském špitále na Malé Straně v Pra
ze. Zájem o stav české národnosti ho vedl 
k cestování po Čechách, trvajícímu dva a půl 
roku.

Poznatky z cest využil k předmluvě své asi 
jediné literární práce. Je to překlad výboru 
z Gumpenbergova reprezentativního němec
kého díla barokního mariánského kultu Atlas 
Marianus, obsahujícího popisy zázračných 
mariánských evropských svatyní (1. vyd. 
z 1657 popisuje 100 míst, 2. vyd. z 1672 na 
1 200 míst). F. znal pravděpodobně jen 1. vy
dání a z něho přeložil pro své Obroviště mari
ánského atlanta... (1704) popis 10 svatyní. 
V předmluvě, jejímž smyslem je obrana české
ho živlu proti podceňování a národnostnímu 
útlaku, charakterizuje F. přítomný stav české 
národnosti v 15 krajích Čech, jak ho sám zjis
til; jeho údaje jsou pro historii cenným demo
grafickým materiálem. Ve prospěch češtiny ar

gumentuje F. dále poukazem na osobité kvali
ty jazyka, na vlastnosti českého lidu a na po
četnost české šlechty (podává seznam šlechtic
kých rodin užívajících stále češtiny). Předmlu
va se začleňuje do řady předobrozenských 
obran českého jazyka a národnosti ve smyslu 
Balbínově. Pravděpodobně čerpá i z předmlu
vy k Rosově Gramatice; vliv Rosův je zřejmý 
také ve F. jazyce (lexikální neologismy). — 
Proti názorům F. předmluvy se ozval provinci- 
ál jezuitského řádu v Čechách J. Miller v pí
semném podání generálovi řádu.

KNIŽNĚ. (Překlad^ W. Gumpenberg: Obroviště 
mariánského atlanta..., to jest Knížka o obzvlášt
ních mariánských obrazích... (1704). ■ EDICE: Č. 
Zíbrt in Z doby úpadku (1905, předmluva k Obroviš- 
ti); A. Pražák in Národ se bránil (1945, výňatky 
z předmluvy k Obrovišti), ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2 807. ■ LITERA
TURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875) 4- Ruckblicke in 
die Zustánde Böhmens des 17. und 18. Jahrhunderts, 
Oester.-Ungarische Revue 1886; Č. Zíbrt: Z doby 
nejhlubšího spánku národa českého, Sborník Česko- 
slovanské jednoty (1887); A. Rejzek in Bohuslav 
Balbín (1908); J. Strnad: A. F. Plzeňský, Sborník 
Měst. hist. muzea v Plzni 1922; A. Podlaha: Drobné 
příspěvky k dějinám starší české literatury, ČČM 
1924; in sb. Dějiny Plzně (Plzeň 1965).

zdt

Tomáš Fryčaj

* 30. 6. 1759 Kelč
† 28. 6. 1839 Obrany (Brno-O.)

Moravský buditel a lidovýchovný spisovatel: Básník, 
autor katolického kancionálu, vydavatel Múzy mo
ravské.

Syn řezníka. Vystudoval piaristické gymnázi
um v Lipníku n. Bečvou (seznámení s Galla- 
šem), filozofii v Olomouci, teologii v Brně (od 
1778). Studia přerušil 1779 pobytem ve Vídni 
(audience u císařovny Marie Terezie, seznáme
ní s J. Sonnenfelsem), na kněze byl vysvěcen 
7.9. 1783. Národnostně se uvědomil za studií 
v Brně. Stal se kaplanem v Bystřici pod Hostý-
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nem, vyhořel, byl nemocen, trpěl melancholií. 
Na nátlak přátel se 1789 opět odebral do Víd
ně, tam byl domácím kaplanem v rodině nad- 
lesního Múllera; přišel do styku s císařem Jo
sefem II. Nakrátko byl kaplanem v Mistelba- 
chu v Dolních Rakousích, onemocněl tuberku
lózou plic, v červnu 1795 byl dán na předčasný 
odpočinek. Odstěhoval se do Brna (od té doby 
trvalý styk s Gallašem), stal se duchovním 
správcem v trestnici a guberniálním transláto- 
rem. Byl členem Moravskoslezské hospodář
ské společnosti a překládal z němčiny do češ
tiny její kalendáře. Od 1. 7. 1819 do konce ži
vota byl farářem v Obřanech u Brna.

Literaturou se začal zabývat za studií v Olo
mouci, oblíbil si duchovní a náboženskou poe
zii Gellertovu, Hagedornovu, Klopstockovu, 
pod jejím vlivem začal česky básnit, neovláda
je ještě spisovnou češtinu a pravopis (jak uvá
dí v předmluvě k své Ortografii). První svou 
sbírku, Kostelní písně duchovní, zárodek poz
dějšího Katolického kancionálu, označil za 
básně tvořené podle německého kancionálu 
vydaného ve Vídni z příkazu Marie Terezie. 
Katolický kancionál vyšel do 1842 v 9 vydá
ních, údajně v celkovém nákladu 60 tisíc výtis
ků. Později byl vydáván s doplňky a v redakci 
T. Bečáka, pak F. Poimona. Básnickou i jazy
kovou neumělost a nedokonalost kancionálu 
odsuzovali již současníci (D. Kynský v dopise 
V. Hankovi); některé písně z této sbírky přešly 
na Moravě do repertoáru lidového zpěvu. Své 
básnické tvoření pojímal F. jako součást „pro
stonárodního“, lidovýchovného spisovatelství, 
viděl v něm pokračování snah Komenského 
a českých humanistů; fakticky vznikalo stra
nou soudobého literárně uměleckého úsilí. 
Osobité názory na podobu a poslání literatury 
vyložil F. v Múze moravské a v předmluvě 
k Ortografii (tam také zastává s Nejedlým 
a Palkovičem bratrský pravopis, do spisovné 
češtiny vnáší neorganicky dialektismy). Galla- 
šovy básně, které mu autor pravidelně posílal 
k posouzení, vydal (po provedených úpravách) 
ve dvou dílech Múzy moravské (vydání 3. dílu, 
připravené 1825, se neuskutečnilo). Gallašovy 
básně jsou tu utříděny do 4 tematických oddí
lů, 5. oddíl tvoří malý výbor z prací morav
ských básníků (asi podle vzoru Tablicových 
Slovenských veršovců). Jsou tu zařazeny vese
lé básně Kužníkovy, dvě operety J. M. Bulína, 
prozaický dopis otce sedláka studujícímu sy
novi (vše v hanáckém dialektu), dále 8 písní 

„dle valašského dialektu“ a jedna „dle dialektu 
slovenského“, většinou národních. F. volně 
zpracoval podle Němečkovy monografie živo
topis Vavákův a přidal k němu dvoudílná „pra
vidla výborného sedlského života“. Stejně ja
ko další F. díla má tento spis lidovýchovný 
charakter; zamýšleným cílem těchto prací by
lo hospodářské povznesení lidových vrstev.

ŠIFRA: T. F. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kostelní písně 
duchovní... (1788, 2. vyd. 1801 s tit. Ouplná kniha 
duchovních písní katolických..., od 3. vyd., 1805, 
s tit. Katolický kancionál); Vzbuzení ku společnému 
ozbrojení obyvatelů moravských proti Francouzům 
(B 1796). — Překlad a adaptace: Zrcadlo výborného 
sedlského obcování představující Život a příběhy... 
Fr. Vaváka... (1.1807,2.-3.1808). — Ostatní práce: 
F. z Dietrichů: Naučení o sázení a štěpařství... (pře
klad, 1804); Naučení pro vrchnosti a poddané, jak by 
se nejenom pádu dobytka, ale i také jiným nebez
pečným nemocem užitečných domácích hovádek... 
zbraňovati mělo... (překlad, 1810); E. Jahn: Nová 
pobožnost školní, obsahující modlitby a písně s me
lodiemi... (překlad, 1813); Veleslavné vítězství 
u města Lipska v Sasku aneb Opis všech přešťast
ných následků této paměti nejhodnější bitvy... 
(1814); Ortografia aneb Pravidla pravopisebnosti 
moravskoslovanské řeči (1820). ■ KORESPON
DENCE: Z. Lajkep: Z korespondence dvou morav
ských buditelů (J. H. A. Gallaš - T. F. z 1810—35), 
VVM 1955. ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Múza mo
ravská v patero odděleních obsahující duchovní, 
mravní, polní, veskoobčanské a starovlastenské pís
ně... od Josefa Heřmana Gallaše... (1. 1813, 2. 
1825). ■

LITERATURA: ■ ref. Katolický kancionál: K Vi- 
nařický, Čas. pro kat. duchovenstvo 1828, s. 623 + 
tamtéž 1831, s. 440 a 445; V. Pěšina, Čas. pro kat du
chovenstvo 1835, s. 710; an., Čas. pro kat. duchoven
stvo 1847, s. 663 ■; an.: T. F., obrázek literární, Lit. 
listy 1865; F. Kretz: T. F., literárněhistorická črta, Lit. 
listy 1885; J. Herben: Dvojice buditelů moravských, 
Světozor 1885; J. Neruda: T. F., Humorist, listy 1885 
→ Podobizny 3 (1954); an.: T. F., Hlas 1886, č. 4 a 16; 
M. Radotínský: Dopis hanáckého otce synovi štu
dentovi z konce 18. stol., ČL 1912; R. B. Mácha: Za
pomenutý buditel národa, Vlastivědný sborník 
střední a severní Moravy 1933/34; B. Slavík: T. F., 
Naše Valašsko 1939 + Zasloužilý moravský buditel, 
LidN 28. 6. 1939; F. Táborský: Z kancionálu T. F., 
Naše Valašsko 1939; F. Kratochvíl: Předkové a pří
buzenstvo T. F., WM 1946; F. Kutnar: K počátkům 
hospodářského ohrožování poddaného lidu morav
ského, ČMM 1951; V. K: Zapomínaný ctitel Ko
menského, Náboženská revue církve čs., příl. Jedno
ta, 1962; K. Pallas: K počátkům literárního obrození 
v Brně (F. Ouplná kniha duchovních písní katolic-
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kých), Sborník Matice mor. 1966; B. Zlámal: Buditel- 
ské úsilí Múzy moravské a jeho odezva ve Slezsku, 
Časopis Slez, muzea, série B, 1967.

mo

Václav Fryček

* 29. 8. 1897 Malešice u Plzně
† 17. 1. 1969 Náchod

Prozaik, dramatik a básník, esejista a novinář.

Psal se též Václav M. F. a Vašek F. Jeho otec 
byl učitelem. V Plzni chodil F. do obecné školy 
a do 1913 do reálky, kterou dostudoval v Suši
ci (mat. 1915). Vzápětí byl odveden na italskou 
frontu, kde byl zajat a později vstoupil do le
gií. Po skončení války se zúčastnil bojů na Slo
vensku, působil jako zpravodajský důstojník 
na ministerstvu národní obrany v Praze, pak 
pracoval v redakci Národních listů. Na filoz. 
fakultě UK vystudoval obory filozofie a esteti
ka (doktorát 1926 prací Integrace lidstva a se- 
beurčení národu). 1924 se oženil s redaktor- 
kou olomouckého listu Pozor V. Knechtlovou 
(1898—1974). 1928 se stal knihovníkem v Ná
chodě, 1942 byl suspendován, 1945 reaktivo- 
ván a 1949 penzionován. 1930—42 vedl kroni
ku města Náchoda, v tamním městském mu
zeu je též uložen jeho rukopis obsáhlých Ná
chodských dějin (do 1800).

F. literární činnost je druhově i žánrově vel
mi rozmanitá. Prózy a verše těžil nejprve ze 
studentského prostředí, těsně po první světové 
válce ze zážitků válečných, především z ital
ského zajetí. Od pol. 20. let se věnoval nejvíce 
dramatu. Stejně jako v pozdějších prózách 
i zde čerpal tematicky z historie, a to zvláště 
náchodského kraje. Realistické zpodobení do
by s jejími sociálními konflikty kombinoval 
s romantickým pojetím historických postav. 
Ve hře Regner evokoval historickou osobnost, 
která byla předlohou Havlovického v Jirásko
vě kronice U nás. Čtenářský úspěch měl ro
mán z doby Karla IV. Záhadný mincíř. Fejeto
ny a eseje se zabývají problematikou knihov
nictví a kulturními událostmi Náchodská; kni-

Frýd

ha Integrace lidstva je pokusem vyrovnat se 
v duchu pozitivismu se soudobou evropskou 
sociální problematikou.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Václav Malešický; F. ■ 
PŘÍSPĚVKY in: Časopis čes. knihovníků (od 1931); 
Čes. slovo; Chodský prapor (Domažlice, od 1913); 
Lumír (od 1923); Nár. listy; Nár. politika; Naše zprá
vy (od 1939); Panoráma (od 1939); Venkov (od 
1932); Zvon (od 1933). ■ KNIŽNĚ. Beletrie:^ bře
zích Otavy (PP 1912, pseud. Václav Malešický); Stu
dentská idyla (R 1915); Studentovo veršování (BB 
1915); Vojáčkové (R 1919); Dítě horečky (BB v pró
ze, 1919); Plakety a lepty (PP 1919); Kosi si hvízdají 
(BB 1919); Porcelánový hrníček (P 1919); Pierot (D 
1919); Pohlavní ozvy (BB 1919); Mám rád (BB 1925, 
podp. Vašek Fryček); Bumbulína (D 1925, podp. Va
šek Fryček); Pluk Doss Alto (vzpomínky, 1926); 
Panna Vaňka (D 1930); Jejich bujná krev (D 1932); 
Regner (D 1932); Elogia (BB 1934); Luizina polka (D 
1934); Zajetí akácie (BB 1936); Petruška (D 1936); 
Záhadný mincíř (R pro ml., 1939); Lisieux (BB 1939); 
Útěk za Esmeraldou (montáž dějových obsahů 
z českých oper, 1941); Bonato (D 1942); Čarodějky 
z Fulneku (R 1945; kn. vročena 1942, kdy byla vyti
štěna a měla vyjít). — Ostatní práce: Knihovnictví 
orgánem demokracie (1927); Integrace lidstva 
(1929); Contra jury (divadelní polemika, 1933); Ná
chodská konspirace (fejetony, 1947). ■ SCÉNICKY. 
Hra.Gigi (1928). ■ REDIGOVAL sborníky .Za Bo
huslavem Mrštinou (1930), Náchodsko (1933). I

LITERATURA: K. Čapek: Zlomky epopeje (ref. 
Porcelánový hrníček), NL 27. 2. 1920; B. Jedlička: 
ref. Mám rád, LidN 22. 7.1925; P. Fraenkl: Lyrici ne
mohoucího slova (ref. Mám rád), NO 29. 7. 1925; V. 
D. (Dyk): ref. Pluk Doss Alto, Lumír 1926/27; V. 
Černý in V. F.: Regner (1932); J. Tráger: Z divadelní 
literatury (ref. Luizina polka), Čin 1934, č. 29; J. Dr
da: ref. Záhadný mincíř, LidN 16. 6. 1939; M. Maje
rová: Nové knihy pro děti 1939 (ref. Záhadný min
cíř), LidN 17. 12. 1939.

Pb

Norbert Frýd

* 21. 4. 1913 České Budějovice
† 18. 3. 1976 Praha

Autor románů, povídek, cestopisů a reportáží, knih 
pro děti a divadelních her, kulturní publicista.
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Frýd

Pův. jm. Norbert Fried, psal se i Nora F., od 
1946 se podepisoval Frýd. Pocházel z česko- 
německé rodiny drobného židovského ob
chodníka. Českou základní školu a německé 
gymnázium absolvoval v rodišti. Po maturitě 
(1932) odešel na českou univerzitu do Prahy; 
ke studiu práv přidal později studium moder
ních literatur na filoz. fakultě (doktorát 1945 
prací Geneze českého surrealismu). Během 
studií se stýkal s levicovými intelektuály 
a umělci, 1934—35 řídil dětskou hlídku Hola- 
hej komunistických Haló-novin, od 1935 spo
lupracoval s divadlem E. F. Buriana (songy do 
her Mistr Pleticha a Žebrácká opera). 
1936—39 byl zaměstnán jako textař, drama
turg a pröpagandista u filmových společností 
Metro-Goldwyn-Mayer a RKO Radiofilm. Na 
začátku okupace pracoval u pražské židovské 
obce jako archivář a pomocný dělník. 1941 se 
oženil, rok nato byl se ženou transportován do 
Terezína (žena s dítětem, otec, mladší bratr 
a blízcí příbuzní zahynuli). V terezínském 
ghettu se F. aktivně účastnil ilegálního umělec
kého života a později působil jako vychovatel 
v táborových domovech mládeže. 1944 byl 
převezen do Osvětimi a odtud do pracovního 
tábora Dachau-Kaufering. Po osvobození tá
bora pomáhal jako tlumočník při vyšetřování 
nacistických zločinů, na podzim 1945 svědčil 
v Mnichově proti dachauským SS. Po návratu 
do Prahy začal pracovat v aparátu KSČ, 1946 
se léčil z následků věznění a jako novinář pod
nikl kratší cesty do Maďarska, Francie a An
glie. 1947—50 působil jako kulturní atašé na 
čs. zastupitelských úřadech v Mexiku a USA; 
1950 se podruhé oženil. 1951—53 pracoval 
v literárním odd. Čs. rozhlasu, potom žil jako 
spisovatel z povolání. Kromě cest po Střední 
a Jižní Americe během svého diplomatického 
působení cestoval 1956 po Dálném východě 
(Korea, Čína, Mongolsko), koncem 1958 pro
jel s kulturní delegací loutkářů Indii, Cejlon, 
Kambodžu, Jávu a Egypt; v 60. letech znovu 
navštívil Jižní Ameriku (Uruguay, Chile, Brazí
lie). 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem.

F. rozsáhlé prozaické dílo je tematicky 
i žánrově pestré: od pohádek pro děti přes re
portáže, psychologické novely (Tři malé ženy, 
Tři nepatrní muži), dobrodružné romány 
z exotického prostředí (Studna supů, Prales) a 
romány historické (Divná píseň, Císařovna) až 
k roďövé kronice zachycující historii českého 
židovstva. Umělecké přednosti (věcně uměře
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ný, vyvážený styl vyprávění a schopnost pozo
rovat skutečnost v bohatství živých detailů) 
prokázal F. především v dílech, kde se opíral 
o hluboký, dlouhou dobu krystalizující osobní 
zážitek. Takovým základním zážitkem mu by
la druhá světová válka, a jeho stopy se obje
vují téměř ve všech autorových knihách. Vý
znamné místo v české poválečné próze si F. 
vydobyl autobiograficky založeným románem 
Krabice živých, v němž podal umělecky pře
svědčivý obraz života v malém koncentračním 
táboře ke konci války. Dlouhá léta zrálo druhé 
F. velké dílo, rodová kronika, nazývaná Po
sledních sto let (Vzorek bez ceny a pan biskup, 
Hedvábné starosti, Lahvová pošta) Materiál 
k tomuto dílu začal autor shromažďovat s po
mocí svého otce a bratra Jana již na začátku 
okupace. Z původně zamýšleného věcně kro- 
nikářského záznamu o osudech tří generací 
„friedovského klanu“ vzniklo barvité a kompo
zičně propracované vyprávění, v němž auten
tický příběh rodiny přerostl v širší obraz lid
ského údělu, a stal se tak i básnickým doku
mentem doby. V plné míře se tu uplatnil F. 
vypravěčský talent, naznačený v předchozích 
pracích (nejmarkantněji v grotesce Pan Lu- 
čavka) a dále rozvinutý ve volném pokračová
ní autobiografické kroniky, v anekdotických 
příbězích Almara plná povídaček

PSEUDONYMY: Emil Junek, kamarád Franta (čas. 
Tramp). ■ PŘÍSPĚVKY in: Čtenář; Čs. voják (od 
1956); Divadlo (1957 hra Noc kotrmelců); Haló-no- 
viny (od 1933); Impuls (od 1966); Kultura (od 1960); 
Kult, politika; Lid. demokracie (od 1961); Lit noviny 
(od 1953); Plamen (od 1960); Práce; Rudé právo; 
Tramp (od 1929); Tvorba (od 1960); Zeměd. noviny 
(od 1956). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Prag spricht dich an 
(BB, Č. Budějovice 1933); Pusťte basu do rozhlasu 
(pohádky, 1937, podp. Nora Fried; 1947 s tit. Pohád
ky o nových věcech; 1972 přeprac. vyd. s tit. Basa 
tvrdí muziku); Don Juan jde do divadla (R 1942, 
pseud. Emil Junek); Bratr Jan (B 1945, podp. Nora 
Fried); Divná píseň (R 1946, psáno 1940); Mexiko je 
v Americe (RpRp 1952; 1958 vybr. kap. pro ml. s tit. 
Mexické obrázky); Případ majora Hogana. Druhá 
smrt Dicka Garzy (PP 1952); Studna supů (R 1953); 
Havíř Gavlas (Rp 1953); Meč archandělů (PP 1954, 
zde i povídky Případ majora Hogana a Druhá smrt 
Dicka Garzy); Usměvavá Guatemala (RpRp 1955); 
Krabice živých (R 1956); Ztracená stuha (P 1957); 
Kat nepočká JP 1958); S pimprlaty do Kalkaty 
(RpRp 1960); Živá socha (P 1961); Tři malé ženy (PP 
1963: Ztracená stuha, Kat nepočká, Živá socha); Pan 
Lučavka (P 1963); Sloup vody (R 1964); Prales (R



Frýdecký

1965); Vzorek bez ceny a pan biskup aneb Začátek 
posledních sto let (R 1967, 1. část kroniky); Hedváb
né starosti aneb Uprostřed posledních sto let (R 
1968, 2. část kroniky); Lahvová pošta aneb Konec 
posledních sto let (R 1971, 3. část kroniky); Císařov
na. Román Charlotty Mexické (1972); Almara plná 
povídaček (PP 1973); Rukama nevinnosti (P 1974); 
Květovaný kůň (BB pro ml., 1975); — posmrtně: 
Oživení v sále (P 1976); Tři nepatrní muži (PP 1978: 
Pan Lučavka, Sloup vody, Rukama nevinnosti). — 
Ostatní publikace: Mexická grafika (1955). ■ SCÉ
NICKY. Hra: Noc kotrmelců (1962). I REDIGO
VAL periodikum: Haló-noviny (1933—34, dětská 
hlídka Holahej). I

LITERATURA: F. Buriánek: Krásu najdeme ve 
skutečném životě (ref. Havíř Gavlas), NŽ 1954; Š. 
Vlašín: Dvě knihy o boji za mír (ref. Meč archandě
lů), HD 1955; ■ ref. Krabice živých: F. Buriánek, 
LitN 1956, č. 40; J. Valja, Hlas revoluce 1956, č. 11; 
A. Jelínek, RP 6. 9. 1956 ■; B. Jirásek: Pohádka pro 
velké (ref. Ztracená stuha), Kultura 1958, č. 13; M. 
Jungmann: Příběh sám nestačí (ref. Kat nepočká), 
LitN 1958, č. 51/52; F. Buriánek: Nad dílem N. F., 
HD 1958; L. Čivrný in N. F.: Divná píseň (1958); F. 
Vrba in N. F.: Studna supů (1960); H. Hrzalová: Ces
topis nové doby (ref. S pimprlaty do Kalkaty), Tvor
ba 1961, č. 7; v. f. (V. Forst): Příběh s otázkami (ref. 
Živá socha), Tvorba 1961, č. 31; F. Buriánek in N. F.: 
Krabice živých (1961); M. Mášová: Příběh nejen pro 
zasmání (ref. Pan Lučavka), RP 20. 8. 1963; F. Buriá
nek: Krátké jubilejní zastavení, LitN 1963, č. 16; M. 
Petříček: Zdravá injekce (ref. Vzorek bez ceny a pan 
biskup), LitN 1967, č. 10; J. Marek: Hedvábná kroni
ka (ref. Hedvábné starosti), Impuls 1968; H. Hrzalo
vá: Poslední díl kroniky rodu Friedů (ref. Lahvová 
pošta), Tvorba 1972, č. 12; V. Rzounek: Ve stylu me
xické fresky (ref. Císařovna), RP 10. 3. 1973; H. Hr
zalová: Prozaik N. F., RP 21. 4. 1973; -vs (V. Stej
skal): Šedesát let N. F., Lit. měsíčník 1973, č. 4; S. 
Markusová: Divadelní aktivita v internačním táboře 
ve Svatobořicích, ČMM 1973; Š. Vlašín: Prozaické 
rozinky (ref. Almara plná povídaček), Tvorba 1974, 
č. 8 + Pod maskou detektivky (ref. Rukama nevin
nosti), Tvorba 1974, č. 41; jo: Svědectví Květované
ho koně (ref. Květovaný kůň), Lid. demokracie 28. 8. 
1975; A. K.: ref. Květovaný kůň, Zlatý máj 1975; Š. 
Vlašín: Romanopisec N. F., Tvorba 1975, č. 17; iz: 
Odešel N. F., Svět práce 1976, č. 13; S. Vlašín: Lah
vová pošta lidskosti, Tvorba 1976, č. 14; M. Pohor- 
ský: Za N. F. (nekrolog), Lit. měsíčník 1976, č. 6; V. 
Menclová in N. F.: Tři nepatrní muži (1978) 4- N. F. 
(1981).

bš

František Frýdecký

* 11. 11. 1891 Slaný
† 4. 10. 1943 Dolní Beřkovice u Mělníka

Literární dějepisec a publicista zaměřený na popula
rizaci české a zejména slovenské literatury, autor 
materiálových a bibliografických studií k dílu 
P. Bezruče, editor.

Podepisoval se též Frýdecký (v bezručovských 
pracích). Pocházel z rodiny finančního komi
saře, která postupně žila ve Slaném, Domažli
cích, Kamenici n. Lipou, Jindř. Hradci a po ot
cově smrti od 1910 v Praze. F. studoval na 
gymnáziu v Pelhřimově a Jindř. Hradci (mat. 
1910) a na pražské filoz. fakultě (od zim. seme
stru 1910 do konce let. semestru 1913). Na po
čátku války nastoupil vojenskou službu, byl 
však záhy ze zdravotních důvodů osvobozen. 
Žil v Praze, kde působil jako publicista, záro
veň od 1918 krátce jako středoškolský a poté 
jako soukromý učitel; spolupracoval s mnoha 
časopisy (např. Zvon, Česká revue, Zlatá Pra
ha, Ženský obzor, Tribuna), řídil knižnice lite
rárních příruček a byl činný jako editor. Od 
poloviny 30. let se zhoršoval jeho zdravotní 
stav (katatonie). Pohřben byl v Praze na Vino
hradském hřbitově.

F. se zabýval českou a slovenskou literatu
rou, a to v dílčích příspěvcích odborných, pře
devším však v pracích popularizačního cha
rakteru. Jako publicista napsal řadu článků 
a fejetonů o zajímavostech i kuriozitách z lite
rárních dějin (např. Deset kapitolek z literární 
biologie}. Mnoho pozornosti věnoval sloven
ské literatuře: sledoval novou slovenskou 
tvorbu (Mladé Slovensko}, literární vztahy čes
koslovenské (Čechy a Slovensko v zrcadle li
terárním), pokusil se o literárněhistorický pře
hled a slovníkovou příručku (Slovensko lite
rární od doby Bemolákovy, Rukověť sloven
ského písemnictví) a vydal dvě básnické anto
logie; F. slovakistické práce vycházely z dobo
vých potřeb a plnily popularizační účel, nejsou 
však vždy přesné v údajích a v pojetí byly po
znamenány ideologií čechoslovakismu, popí
rající národní svébytnost slovenské literatury. 
Přínosné byly některé F. edice (např. básní J. J. 
Kaliny a Palackého a Šafaříkova spisku Po
čátkové českého básnictví, obzvláště prozó- 
die) a bibliografické a statistické práce bezru- 
čovské.
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ŠIFRY: -de- (v čas. Novina, Zvon aj.), Fdký (v čas.), 
F. F., PhC. F. F. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu 
(1915-17); Bibliofil; Čas (1912); ČČM (1917); Časo
pis pro moderní filologii (1915—18); Čes. revue 
(1915—18); Čes. svět (1918-19); Lumír (1916-17); 
Národ (1917); Naše doba (1916-17); Naše řeč 
(1916—17); Novina (1915—16); Nové Čechy 
(1920—21); Studentská revue (1912—13); Topičův 
sborník (1916—20); Tribuna (1922); Zlatá Praha 
(1915—21); Zvon (1914-21); Ženský obzor (1915- 
18). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře .Cesta a poselství 
J. M. Hurbana do Čech a na Moravu 1839 (1917); 
Mladé Slovensko. Literární nástin let 1890—1914 
(1918); Čechy a Slovensko v zrcadle literárním 
(1920); Příspěvek k sporu o básníka hymny Nad Ta
trou sa blýská (1920); Slovensko literární od doby 
Bernolákovy (1920); K. Havlíček Borovský (1921); 
Rukověť slovenského písemnictví 1771 — 1920 
(1921); Deset kapitolek z literární biologie (1922); 
Moliěre (1922); In margine Slezských písní (1933); 
Pseudobezruč. Válečná epizoda z básníkova života 
4. 9. 1915—25. 2. 1916 (1935); Pseudonymy Vladimí
ra Vaška (1935, kap. z následující knihy); Dílo Petra 
Bezruče. Studie bibliografické a statistické 1. 1889— 
1935 (1936); Knihomilův kurs z Bezruče (1936); Petr 
Bezruč v české hudbě (1937); Micae Bezručianae 
(1937); Petr Bezruč v cizích literaturách. Studie bi
bliografická (1937); P. B. ad honorem (1938). — O- 
statnípráce: Slovníček slovensko-český a českoslo
venský (1917, šifra PhC. F. F.); Slovníček slovinsko- 
český a česko-slovinský (1917, šifra PhC. F. F.); Pří
ruční slovník česko-slovenský a slovensko-český 
(1918, s P. Kompišem); Hodina slovenčiny pre kaž
dého Čecha (1918). I REDIGOVAL knižnice: Kniž
nice československá (1918—19), Domov a cizina 
(1921-24). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: P. Or- 
szágh Hviezdoslav: Básně biblické (1912); J. Gregor 
Tajovský: Slovenské obrázky (1912); J. J. Kalina: 
Kšaft a ostatní básně (1916); J. Gregor Tajovský: 
Slovenské besednice (1918); F. Palacký a P. J. Šafa
řík: Počátkové českého básnictví, obzvláště prozó- 
die (1918); Hlas Tatry (antologie slovenské poezie, 
1918); Dopisy Ludevíta Štúra Jaroslavu Pospíšilovi 
(1919); S. Zdychavský: Jánošík (1919); Slovenská po
ezie 19. století (antologie, 2 sv., 1920—21); K. Havlí
ček Borovský: Kapitola o kritice (1926) 4- Tyrolské 
elegie (1931); F. L. Čelakovského Kvítí (1926). ■

LITERATURA: J. Bečka: ref. ed J. J. Kalina: Kšaft 
a ostatní básně, ČČM 1917; B. (F. Bílý): ref. ed. Po
čátkové českého básnictví, obzvláště prozódie, NŘ 
1918; J. V. Sedlák: O knihách slovenských (ref. Hlas 
Tatry), Kmen 1918/19; A. Pražák: ref. Čechy a Slo
vensko v zrcadle literárním, Naše věda 1919/20 + 
K sporům o původství písně Nad Tatrou sa blýská, 
Naše věda 1919/20; J. H. (Hora): ref. Slovensko lite
rární od doby Bernolákovy, PL 8. 8. 1920; A. Pražák: 
ref. Slovensko literární od doby Bernolákovy, Naše 
věda 1921/22; B. Haluzický: ref. Slovenská poezie 
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19. století, LidN 15. 5. 1921; F. Votruba: Nové dějiny 
slovenskéj spisby?, Prúdy 1922 → Literárně štúdie 
2 (1950); A. N. (Novák): ref. Deset kapitolek z lite
rární biologie, LidN 7. 7. 1922; Z. Bár: Knížečka 
o Pseudobezručovi, Věstník Matice opavské 1935; 
-Rský (M. Rusinský): ref. Pseudonymy V. Vaška, 
Věstník Matice opavské 1935; zb- (Z. Bár): ref. Dílo 
Petra Bezruče, NL 27. 2.1936; P. T. (Toman): ref. Dí
lo Petra Bezruče, Venkov 23. 1. 1936; -zb- (Z. Bár): 
ref. Knihomilův kurs z Bezruče, NL 1.4. 1936 4- ref. 
Petr Bezruč v české hudbě, NL 18. 9. 1937.

et

Karel Frypés

* 13. 11. 1876 Nová Paka
† 18. 1. 1929 Teplice-Sanov (Teplice)

Překladatel ruské realistické prózy.

Psal se též Karel Vladimír (Karl VI., Karel V.) 
F. Jeho předčasně zemřelý otec byl úředníkem. 
F. po studiích na gymnáziu v Žitné ulici v Pra
ze (1887—95), kde ho v posledních 2 ročnících 
učil dějepisu A. Jirásek, absolvoval právnickou 
fakultu pražské univerzity (1895—99); 1899 
vstoupil do soudních služeb a krátce působil 
v Praze, Kutné Hoře a v Touškově. 1905 se 
stal soudním adjunktem v Teplicích-Šanově, 
kde byl později (1911) jmenován okresním 
soudcem. Dosáhl titulu rada vrchního zemské
ho soudu a funkce předsedy okresního soudu 
v Teplicích. Podnikal téměř každoročně cesty 
do Německa a 1913 navštívil Rusko. 1927 ode
šel ze zdravotních důvodů předčasně na odpo
činek. — Byl zpopelněn v olšanském kremato
riu v Praze.

K F. patřil ve své době k nejpilnějším pře
kladatelům ruské beletrie, a to zejména realis
ticky orientované prózy; byl předním spolu
pracovníkem Ottovy Ruské knihovny. Volil si 
zejména ta díla, v nichž vystupuje do popředí 
líčení svébytných životních podmínek a pro
středí Rusi a při jejichž tlumočení mohl uplat
nit rozsáhlé znalosti ruského národopisu, ná
boženských poměrů a kulturní historie. Usilo
val zejména o věcnou přesnost překladů, které
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někdy doprovázel četnými vysvětlivkami. Vý
znamný byl zejména jeho podíl na prvním 
spolehlivém překladu Vojny a míru (1908) 
a později na Sebraných spisech L. N. Tolstého; 
náročnou prací bylo přetlumočení čtyřdílného 
románu F. oblíbeného autora P. I. Melnikova 
-Pečerského V lesích. V listě Union uveřejňo
val překlady Jiráskových povídek do němčiny 
(U rytířů, Legenda, Učitelský, Filozofská histo
rie), které pak vyšly i knižně v nakladatelství 
E. Beauforta (některé přeložil za pomoci své 
manželky Marie, roz. Nowakové, z Litoměřic).

PSEUDONYMY: Vladimír Sokolov, Vlád. Podhor
ský, V.Novohradský, V. Podhorský, V. Sokolov. I 
PŘÍSPĚVKY in: Berounský obzor (od 1913); Cesta 
(od 1919); Den (od 1910); Dělnické listy (od 1911); 
Květy (od 1915); Nár. listy; Nová doba (od 1913); 
Osvěta lidu (od 1919); Pražská lidová revue (od
1913) ; Rovnost (od 1921); Topičův sborník (od
1914) ; Union; Zář (od 1920); Zlatá Praha (od 1911). 
■ KNIŽNĚ. Překlady: V. I. Němirovič-Dančenko: 
Dvě štědrovečerní noci (1896); D. V. Grigorovič: Po
vídky (1906, s P. Papáčkem, G. Foustkovou a B. Her- 
benovou); L. N. Tolstoj: Vojna a mír (4 sv., 
1908—09, s P. Papáčkem a A. Teskovou) 4- Posmrt
ná díla (3 sv., 1910—12, část s pseud. V. Sokolov; s F. 
Husákem a F. Mézlem) 4- Šest povídek (1912); M. J. 
Saltykov-Ščedrin: Výbor z povídek (1910, změn, 
vyd. 1928); I. S. Turgeněv: Podivný příběh (1911); F. 
M. Dostojevskij: Bílé noci (1911) 4- Výrostek (1921) 
4- Zápisky z podpodlaží (1921); F. M. Rešetnikov: 
Podlipovci (1912); J. Teneromo (J. B. Fajnerman): 
Živá slova L. N. Tolstého za posledních 25 let jeho 
života (2 sv., 1912); A. Jirásek: Erzahlungen (1913, 
s M. Frypésovou); I. N. Potapenko: Svaté umění a ji
né povídky (1916); J. N. Čirikov: Vyhnanství (1917, 
pseud. V. Podhorský) 4- Návrat (1918, pseud. V. 
Podhorský); M. Gorkij: Mistr a jiné povídky (1919); 
L. N. Andrejev: Saska Žegulov a drobné povídky 
(1925, s F. Stifterem a V. Červinkou); P. I. Melnikov- 
Pečerskij: V lesích (4 sv., 1926—30). — Ostatní prá
ce: Moskva — kulturně historický nástin (1913); 
O právních poměrech dětí, poručenců a opatrovan- 
ců (1917). ■

LITERATURA: č. (V. Červinka): K. F., NL 23. 1. 
1929.

//

Bedřich Fučík

* 4. 1. 1900 Čáslavice u Třebíče
† 2. 7. 1984 Praha

Literární kritik, překladatel z němčiny a angličtiny, 
editor.

Jeho otec byl krejčím. Od 1912 studoval F. na 
gymnáziu v Třebíči (mat. 1920), potom srovná
vací literatury na filoz. fakultě UK (doktorát 
1927 prací Zeyer dramatik). 1929 se oženil 
s překladatelkou Jitkou Skalákovou. 1928 pů
sobil jako tajemník a 1929—39 jako ředitel 
nakladatelství Melantrich, 1939—43 jako šéf
redaktor nakladatelství Vyšehrad a Univer
sum, 1949—50 jako korektor Vyšehradu. 1951 
byl zatčen a odsouzen, 1960 byl amnestován 
(1967 rehabilitován). Od 1960 žil v důchodu. 
Cestoval do Švýcarska, Německa, Francie, 
Anglie, Rakouska a SSSR.

Nejen recenze, nýbrž i rozsáhlejší F. studie 
zásadního rázu jsou téměř výhradně věnovány 
soudobé české poezii a próze; mimoto se F. 
zabýval také otázkami literatury pro mládež. 
Dovolávaje se F. X. Saldy chápal umění jako 
budování uměleckého a životního řádu na roz
díl od většiny našich autorů ve zcela vyhraně
ném katolicko-náboženském duchu. Jak pole
mikami proti soudobému relativismu (zvláště 
u K. Čapka), tak důrazem na nadosobní smě
řování osobnosti, naplněné pokorou a láskou 
k bližnímu, pokračoval F. v tradici katolicko- 
křesťanské. Větší kriticky náročné studie věno
val především O. Březinovi, K. Čapkovi, J. Če
poví, J. Demlovi, F. Halasovi, F. X. Šaldovi, V. 
Závadoví a malíři F. Tichému. Jako překlada
tel se soustředil zvláště na moderní německy 
psanou literaturu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bedřich Dvořák, Václav 
Horák; Abc (Vyšehrad), Baf., B. F., Bf, Bk, F. Hlz ( = 
B. Fučík, F. Halas, P. Levit, V. Závada: Jiří Wolker 
po deseti letech, LUK 1934). I PŘÍSPĚVKY in: 
Akord (od 1939); Host (1928); Listy pro umění a kri
tiku (od 1933); Lumír (1940); Naše doba (od 1940); 
Orientace (1970); Pestrý týden (od 1928); Rozpravy 
Aventina (od 1928); Tvar (od 1927); Vyšehrad (od 
1946). ■ KNIŽNÉ. Beletrie a práce o literatuře: 
O knihu pro mládež (studie, 1941); Ztroskotání Paci
fiku (R pro ml., 1948, na námět F. Marryata, pseud. 
Václav Horák); Sedmero zastavení (kniha esejů, 
1981). — Překlady: C. F. Meyer: Svatba mnichova 
(1930); A. Ulitz: Londýnský kejklíř (1940, s J. Fučí-
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kovou); I. A. Gončarov: Všední příběh (1951, pseud. 
Václav Horák); Saki (H. H. Munroe): Kruté šprýmy 
(1961, pseud. Bedřich Dvořák); O. M. Graf: Kam se 
schováš, človíčku? (1964); E. Rackwitz: Po nezná
mých stezkách a mořích (1964, pseud. Bedřich Dvo
řák); H. Fallada: Kdo už jednou seděl v base (1967); 
M. Brod: Život plný bojů (1968) 4- Pražské hvězdné 
nebe (1969); W. Cather: Smrt si jde pro arcibiskupa 
(1970). I REDIGOVAL časopisy: Svítání (1919), 
Tvar (1927—31; 1927 s M. Dvořákem a J. Zatlouka- 
lem, 1928 s M. Dvořákem a A. Vyskočilem), Listy 
pro umění a kritiku (1933—34); knižnice: Poezie 
(1933—38), Prameny (1935-38, s E. Fillou), Tvar 
(1940-44, s V. Závadou), Verše (1946-48). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Dílo F. X. Saldy (1934— 
39,12 sv.); F. X. Svoboda: Milostný sen (výbor z mi
lostné poezie, 1940); K. Klostermann: Paní Meluzína 
(výbor, 1946); A. P. Čechov: A chce se žít (výbor 
z povídek, 1949); R. L. Stevenson: Pavilón na písči
nách (výbor, 1950); J. Deml: Rodný kraj (1967, s M. 
Dvořákem); J. Čep: Zeměžluč, Letnice, Děrávý plášť 
(1969); J. Zahradníček: Čtyři léta (1969). ■

LITERATURA: V. Dostál in V tomto znamení 
(1975).

v/ 

vyslanecký rada na čs. zastupitelství v Římě 
(penzionován 1959). Z jeho cest po mnoha ze
mích celé Evropy jsou nejdůležitější jeho ná
vštěvy Itálie (poprvé 1935); má zásluhy o roz
voj italské bohemistiky.

Ve své překladatelské činnosti se J. F. zamě
řil na současnou italskou prózu s vyhraněným 
sociálním a antifašistickým rázem (z francouz
štiny překládal jen na začátku své literární 
dráhy); překladatelskou praxi doplňoval od
bornou italianistickou prací v podobě doslovů, 
komentářů a slovníkových hesel.

KNIŽNĚ. Překlady: A. Maurois: Jen člověk (1938) 
4- Doktor O’Grady mluví (1947); H. M. H. Jackson: 
Ramona (1939, s H. Miillerovou); A. Moravia: Maš
karáda (1947); E. Vittorini: Sicilské táčky (1948); V. 
Pratolini: Ulička chudých milenců (1948); G. Arpino: 
Léta poznávání (1961); I. Svevo: Povedený kousek 
(1962); M. R. Stern: Seržant ve sněhu (1967); U. No
bile: Červený stan (1972). — Ostatní práce: Krušné 
hory (1935).

jo

Jaromír Fučík
* 13. 1. 1899 Černochovu Loun

Překladatel z italštiny a francouzštiny.

Pochází z učitelské rodiny, která se přestěho
vala 1903 do Prahy. Zde vystudoval gymnázi
um (mat. 1917) a na filoz. fakultě obor češti
na—francouzština (abs. 1921); vysokoškolská 
studia musel přerušit 1918, kdy byl odveden 
a narukoval do Štýrska. K zájmu o italskou fi
lologii byl přiveden už za raných gymnaziál
ních let; jinou jeho velkou životní zálibou, kte
rou potvrdil i odbornou prací a kvůli níž volil 
místo svého prvního působiště, se staly Krušné 
hory a České středohoří. Působil jako středo
školský profesor v Duchcově (1921—38) 
a v Praze (1938—42) a poté jako ministerský 
úředník na ministerstvu školství (1942—45), 
informací a později kultury (1945—54, zde 
v odboru pro kulturní styky se zahraničím, 
konkrétně s Itálií), posléze na ministerstvu za
hraničí, v jehož úvazku působil 1955—58 jako

Julius Fučík
* 23. 2. 1903 Praha
† 8. 9. 1943 věznice Berlín-Plötzensee

Komunistický novinář a politik, marxistický literární 
a divadelní kritik, literární historik, prozaik a překla
datel z ruštiny.

Dětství prožil v rodišti, otec pracoval jako 
soustružník v Ringhofferových závodech, zá
roveň vystupoval ochotnicky ve Švandově 
smíchovském divadle. 1913 se rodina přestě
hovala do Plzně, kde byl otec angažován 
v Městském divadle jako herec a zpěvák, poz
ději jako inspicient. F. vystudoval v Plzni reál- 
ku (mat. 1921), od 1919 se zúčastnil politického 
a veřejného života, stal se členem kroužku so
ciálně demokratické levice a přispíval literár
ními a divadelními kritikami do jejího plzeň
ského listu Pravda; 1921 vstoupil do KSČ. 
1921—28 byl mimořádným posluchačem praž
ské filoz. fakulty. V době univerzitních studií
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spolupracoval s řadou pokrokových časopisů, 
byl členem redakce Avantgardy (1925), Tvor
by (s F. X. Šaldou a B. Mathesiem 1927—28) 
a řídil časopis pokrokových nakladatelů Kmen 
(1927 — 29). Na podzim 1928, kdy byl perzek- 
vován komunistický tisk, předal Salda Tvorbu 
Fučíkovi, který ji řídil s přestávkami až do 
1938 a vytvořil z ní komunistický kulturně po
litický týdeník. Po nástupu Gottwaldova vede
ní do čela KSČ se F. 1929 stal členem redakce 
Rudého práva. Téhož roku byl za vnitrostra
nické krize iniciátorem vystoupení dvanácti 
spisovatelů, kteří se proti vyhlášení sedmi spi
sovatelů postavili za nové vedení strany. V do
bě hospodářské krize zajížděl na různá místa 
stávkových bojů, účastnil se jejich vedení 
a psal o nich reportáže; na Mostecku vydával 
ilegální list Stávka (1929). Za svou politickou 
činnost byl několikrát zatčen a souzen. 1930 
byl členem delegace československých dělní
ků, která během 4 měsíců navštívila hlavní 
centra v evropské i středoasijské části Sovět
ského svazu. 1932 byl povolán k vojenské 
službě, kterou vykonával na Slovensku 
a v Praze. Na podzim 1933 se v době zákazu 
komunistického tisku podílel na vzniku Haló- 
-novin a stal se jejich šéfredaktorem. 1934 od
jel jako dopisovatel Rudého práva do Mosk
vy, během 2 let navštívil různá místa v Sovět
ském svazu, dvakrát byl ve Střední Asii, půso
bil v Kominterně a podílel se na rozhlasovém 
vysílání do Československa. 1936 se vrátil do 
Prahy a pracoval v Rudém právu, Haló-novi- 
nách a v Tvorbě uprostřed kolektivu výraz
ných politických osobností, jako byli J. Sver- 
ma, E. Urx, K. Konrád aj. Po zákazu KSČ na 
podzim 1938 spolupracoval F. jako literární 
publicista s časopisy Svět v obrazech, Čin, 
Včela, Nová svoboda, Naše cesta, Světozor aj. 
V létě 1939 se usadil u svých rodičů v Choti- 
měři na Domažlicku, kde literárně pracoval 
a studoval českou literaturu. 1940 mu už Cho- 
timěř nemohla poskytnout bezpečí před gesta
pem, odjel proto do Prahy, kde žil v různých 
ilegálních bytech. Po zatčení 1. ilegálního 
ÚV KSČ (1941) se stal jedním ze 3 členů 2. ile
gálního ÚV KSČ, v němž řídil tiskovou a pro
pagační činnost a měl na starosti redigování 
a vydávání ilegálního Rudého práva. Kromě 
toho vydával další ilegální časopisy: Dělnické 
noviny, Tábor, Trnaveček, Česká žena, a při
pravoval i první číslo ilegální Tvorby. V dubnu 
1942 byl zatčen a uvězněn na Pankráci, kde na 

jaře příštího roku začal psát Reportáž psanou 
na oprátce a studii zvanou Rukopis L. Rukopi
sy se podařilo z vězení vynést a uschovat až 
do konce druhé světové války. F. byl v létě 
1943 převezen do Budyšína, později do vězení 
v Berlíně-Plötzensee. V srpnu 1943 byl odsou
zen nacistickým soudem k trestu smrti a 8. září 
1943 ráno popraven. Po válce jej vláda Čs. re
publiky jmenovala národním hrdinou.

Hlavní oblastí F. činnosti byla publicistika 
a literární a divadelní kritika, kterou zahájil 
1922 jako kritik plzeňské Pravdy (do 1924), 
později spolupracoval s časopisy Socialista 
(1923—24), Pramen (1924—26), Proletkult 
(1923). Od počátku se snažil o vyhraněný mar
xistický přístup, v prvních letech své kritické 
činnosti vycházel z uměleckých zásad Wol- 
krových, důsledně hájil proletářskou poezii, 
polemizoval s buržoazními literárními vědci 
a kritiky i s tvůrci a zastánci poetismu. Vý
znamný podíl na utváření jeho osobnosti měli 
v tomto období kromě J. Wolkra F. X. Šalda 
a Z. Nejedlý. V druhé polovině 20. let došlo 
u F. k určité změně, projevující se zvýšeným 
zájmem o avantgardní umění, pozorností k dí
lu V. Vančury, K. Konráda, V. Nezvala. F. kri
tická činnost byla v těchto letech umocněna 
redaktorskou prací v nakladatelském časopisu 
Kmen, kolem něhož se snažil soustředit širo
kou frontu pokrokových spisovatelů a vytvořit 
základnu pro zasahování do současných kul
turně politických problémů. Politická aktivita 
koncem 20. let, V. sjezd KSČ, začínající hospo
dářská krize i první delší cesta do SSSR (1930) 
se odrazily v rozsáhlé F. reportážní tvorbě. 
Z cesty do SSSR vytěžil F. svou první beletris
tickou knihu V zemi, kde zítra již znamená 
včera; další reportáže z druhého delšího poby
tu v SSSR (1934—36) i z buržoazní republiky 
vyšly knižně až po druhé světové válce v sou
boru díla J. F. Po návratu ze SSSR se F. znovu 
velmi intenzívně věnoval divadelní kritice 
a sledoval především divadlo E. F. Buriana 
a Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha. 
Současně soustředil svou pozornost na českou 
demokratickou literaturu 19. století, která se 
1938—41 stala dominantou F. zájmu. F. k ní 
přistupoval jako kritik i jako literární historik 
a v demokratické literatuře našel i významnou 
zbraň v boji proti fašismu. Charakteristický 
v tomto smyslu je esej Božena Němcová boju
jící (vyšel 1940 knižně ještě pod autorovým 
jménem) a studie OSabinově zradě, vydaná ja-
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ko doslov k Sabinově knize Počátky českého 
divadla. V studii o B. Němcové F. ukázal Něm
covou především jako hluboce demokratickou 
osobnost, statečně a do jisté míry i osamoceně 
bojující proti maloměšťáckému prostředí. F. 
zde navázal na starší práce V. Tilleho a Z. Ne
jedlého a částečně i F. X. Saldy. V době svého 
vzniku byla neobyčejně aktuální studie sabi- 
novská, řešící otázku zrady vlastního přesvěd
čení. F. naznačil, jak právě Sabinovo konfi- 
dentství znehodnotilo jeho celoživotní pokro
kové dílo. Vedle úvah o literatuře F. v posled
ních letech života začal 1939 psát i autobio
grafický generační román Pokolení před Pe
trem, na němž pokračoval ještě 1940 v Choti- 
měři; podmínky ilegálního života mu však ne
dovolily napsat víc než první 3 kapitoly. Po
slední F. prací je Reportáž psaná na oprátce, 
která se stala jeho nejvýraznější a nejznámější 
prací vůbec. Vznikla na jaře 1943 v cele na 
Pankráci, a to díky pomoci spoluvězňů, dozor
ce A. Kolínského a českého strážníka J. Hory, 
kteří opatřili papír a tužku a pomohli většinu 
lístků rukopisu uschovat do konce války. 
Z nich se podařilo F. manželce G. Fučíkové se
stavit celou práci, která poprvé vyšla v 2. pol. 
1945. F. v Reportáži zachytil historii komunis
tického odboje proti nacistickým okupantům 
a osvětlil situaci ve vězení i při drastických vý
sleších. Současně však uměleckým způsobem 
ztvárnil řadu postav a postaviček vězňů i věz- 
nitelů a konečně vytvořil i velice výrazný 
vlastní autoportrét. F. konfrontoval nelidskost 
fašismu s nepatetickým, přirozeným humanis
mem prostých lidí, existujícím i v bezprostřed
ní blízkosti smrti. Reportáž psaná na oprátce 
je uměleckým vyvrcholením F. reportáže a ce
lého jeho díla vůbec, jí se F. zařadil mezi před
ní slovesné umělce meziválečného období. 
Vzhledem k době svého prvního vydání se 
však Reportáž stala i jedním ze základních děl 
české literatury po 1945, bezprostředně půso
bících i po smrti svého tvůrce.
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Milan Fučík

* 3. 10. 1876 Praha
† 12. 3. 1934 Praha

Básník, dramatik, prozaik, publicista, překladatel 
z francouzštiny a němčiny, autor teoretických prací 

z oboru vojenství; výrazným rysem jeho tvorby, 
zvláště lyrické (ústící v sokolské písně), je životní 
optimismus.

Studoval na reálném gymnáziu v Praze v Kře
mencově ulici (mat. 1895) a na právnické fa
kultě (1895—1900, doktorské zkoušky však 
nesložil). Poté byl úředníkem pražského magi
strátu. Jako aktivní účastník pokrokového 
hnutí od jeho začátků v 90. letech se stal vyda
vatelem a odpovědným redaktorem Radikál
ních listů (1901—02) a redaktorem deníku Sa
mostatnost (od 1911, vytvořil zde vojenskou 
rubriku). Za první světové války prožil jako 
voják 3 roky na haličské frontě i v zázemí, po 
ní působil jako odborový rada na ministerstvu 
národní obrany, které pomáhal organizovat, 
dosáhl vyšší důstojnické hodnosti, ale v rámci 
restrikce byl dán 1925 na odpočinek. Vedle 
své úřední profese a literární práce beletristic
ké i odborně vojenské se věnoval osvětové 
práci v Sokole, propagoval turistiku po Jadra
nu, byl průkopníkem rozhlasu v jeho začátcích 
a první u nás organizoval radioamatérské hnu
tí.

Jen první F. básnické pokusy podléhaly vli
vům z okruhu Moderní revue, naopak už jeho 
knižní debut Utíkám k slunci směřoval svým 
kultem životní energie a životního aktivismu 
právě proti dekadentní poezii. Autorovy první 
sbírky, stejně jako pozdější vlasteneckou lyri
ku, charakterizuje zejména patos, spíše dekla- 
mátorsky rétorický než básnický. F. fraškovité 
aktovky i dramata, jakož i povídky a pozdní 
romány, v nichž se ozývá idea sokolství a slo
vanství, náležejí ke konvenční zábavné litera
tuře své doby.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: F. Martin, Kapitán Mirko 
Fabricius, Kuřák-Hledatel, Milan Fučík-Martin, Mi
lan Ot. Fučík, Mirko Fabricius, Robur le Conqué- 
rant, Serpenteau; M. F., NAP, Nap. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Divadelní list Máje (1905); Hlas národa 
(1902-05); Květy (1905-06); Lumír (1899-1907); 
sb. Lyrická prémie Spolku Máje na rok 1910(1910); 
Máj (1903—09); Moderní revue (1896 — 1903); Nár. 
listy (1907); Nár. obzor (1907); Niva (1896); Osvěta 
(1903—06); Pokroková revue (1906); Radikální listy 
(1900—07); Rozhledy národohosp., sociální, politic
ké a literární (1897); Samostatnost (1910—12, 
1932-33); sb. Sever (1899); Srdce (1904); Topičův 
sborník (1916 — 19); Týden (1907); Zlatá Praha 
(1898—1907); Zvon (1930—31); Ženský obzor 
(1932). I KNIŽNĚ. Beletrie: Utíkám k slunci (BB 
1897); Cantus firmus (BB 1899); Dobrou noc, pane
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Satane!, Zodpovědnost mládí, Neteř (DD 1905; 
prem. Zodpovědnost mládí 1904); Za bludičkou (D 
1906, prem. 1905, s L. Schmidtem-Beauchezem a L. 
Schmidtem ml.); Pochod českých sokolek (B 1907, 
s hudbou F. S. Pelze); Tajemství Gabriely W... a ji
né povídky (1918); 1917, Posel záhrobní, Spor o Mi
nu (DD 1918); Jak léty zpíval člověk, Cech (BB 
1920); Nahoru a dolů (D 1920); Zlatá srdce (R 1929, 
pseud. Milan Fučík-Martin); Štěstí zlatého města (R 
1931). — Překlady: P. Bourget: Tři malé dívky 
(1901); J. J. Connington: Tragédie na zámku Rawen- 
sthorpe (1929); O. Mirbeau: Zavřená světnice (1895, 
pseud. Milan Ot. Fučík); S. Przybyszewski: Satanovy 
děti (1901); C.-J. Rouget de Lisle: Marseillaisa (1920). 
— Ostatní práce: Sokolstvo a naše doba (1897); Pří
moří a Dalmatsko (průvodce, 1909); Tabák, jeho pě
stění a zpracování (1918, pseud. Kuřák-Hledatel); 
Vojenský problém v demokracii (1921); Základy vo
jenské nauky. Strategie, organizace, taktika (1921, 
pseud. Kapitán Mirko Fabricius); Obrana svobody 
válkou (1921, pseud. Mirko Fabricius); První kniha 
československého radioamatéra (1926, pseud. F. 
Martin). ■ SCÉNICKY. Hra: Zápasy (1907). — Pře
klady: H. Meilhac, L. Halévy: Tricoche a Cacolet 
(1909); F. H. Bataille: Skandál (1909); P. Armont, N. 
Nancey: Zebra (1911). ■ REDIGOVAL časopis: Ra
dikální listy (1901—02); edici: Matice sokolská 
(1897-99, s K. Hellerem). ■ USPOŘÁDAL: Sever. 
Sborník poetický (1899); Poprava pruského milita
rismu (1919). ■

LITERATURA: ■ ref. Utíkám k slunci: O. Kunz 
(F. X. Salda), Lit. listy 1897/98 → KP4 (1951); A. 
Procházka, Mod. revue 1897/98; D., Rozhledy 
1897/98; -m, Čes. revue 1897 ■; ■ ref. Cantus Fir- 
mus: A. Procházka: Nové knihy, Mod. revue 
1899/1900; an. (J. Vlček), Obzor lit. a umělecký 1899/ 
1900; J. Vodák: Z naší mladé lyriky, Besedy Času 
1900; Amicus (J. Vrchlický): Z nejnovější poezie, 
Zvon 1900/01 ■; Ha: Dramatická škola Šmahova 
(ref. Zodpovědnost mládí), Máj 1904/05; ■ ref. Zá
pasy: O. Theer: Národní divadlo — Smíchovské di
vadlo, Lumír 1906/07; K. Horký: Pohřby s palmami, 
Nár. obzor 1906/07, č. 10 ■; -ý-: ref. Přímoří a Dal
matsko, Máj 1908/09; J. Folprecht: Literatura (ref. 
Tajemství Gabriely W...), Čes. revue 1918/19; ■ ref. 
Jak léty zpíval člověk — Čech: -pa- (F. S. Procház
ka), Zvon 1920/21; A. N. (Novák), Lumír 1921; J. V. 
S. (Sedlák), Tribuna 1. 12. 1920 ■ ; drb. (J. Borecký): 
ref. Zlatá srdce, Zvon 1928/29; vz. (V. Zelinka): ref. 
Štěstí zlatého města, Zvon 1930/31; A. N. (Novák): 
Utíkám k slunci... (nekrolog), LidN 15. 3. 1934.

em

Gusta Fučíková

* 28. 8. 1903 Ostředekw Benešova

Prozaička a memoáristka, překladatelka z ruštiny 
a němčiny, pořadatelka spisů J. Fučíka.

Roz. Kodeřičová, 1938 se provdala za noviná
ře a spisovatele Julia Fučíka. Otec byl četnic- 
kým strážmistrem, matka záhy zemřela; pro 
neshody s nevlastní matkou F. brzy odešla 
z domova. Vystudovala obchodní akademii 
v Praze, pak pracovala jako nakladatelská re- 
daktorka, úřednice v Mezinárodním všeodbo- 
rovém svazu i jako překladatelka. Za okupace 
žila střídavě v Chotiměři na Domažlicku 
a v Praze, 1942 byla zatčena gestapem a věz
něna, nejprve v Praze na Pankráci, pak v kon
centračním táboře Ravensbruck. Po osvobo
zení 1945 pracovala jako redaktorka naklada
telství Svoboda a zpracovávala pozůstalost J. 
Fučíka (společně s L. Štollem), pak zastávala 
různé vysoké funkce ve společenských organi
zacích (mj. předsedkyně Rady českosloven
ských žen).

G. F. byla literárně činná nejprve jako pře
kladatelka, spolupracovala s J. Fučíkem od 30. 
let až do jeho zatčení. Po návratu z koncen
tračního tábora vydala již 1945 z jednotlivých 
rukopisných lístků poslední Fučíkovu práci, 
Reportáž psanou na oprátce, a začala společ
ně s L. Štollem vydávat spisy J. Fučíka. Svých 
vzpomínek i zkušeností z edičního zpracování 
Fučíkova díla využila k sepsání jeho stručného 
životopisu a hlavně k napsání dvou obsáhlých 
memoárových prací (Vzpomínky na Julia Fu
číka, Život s Juliem Fučíkem). V první z nich 
zachycuje beletristickým způsobem nejen ži
vot a ilegální politickou činnost J. F. za nacis
tické okupace, ale i životní osudy vlastní a osu
dy dalších členů Fučíkovy rodiny a osvětluje 
některé momenty ilegálního boje KSČ. Staví 
přitom na vlastních vzpomínkách, využívá 
však nadto jak údajů sdělených dalšími pamět
níky, tak širokého dokumentárního materiálu. 
Obdobnou metodou^ je zpracována i druhá 
vzpomínková kniha Život s Juliem Fučíkem, lí
čící společné osudy obou partnerů od prvního 
setkání na poč. 20. let až po sklonek roku 1938. 
Hlavní pozornost zde autorka věnuje zobra
zení Fučíkovy novinářské a politické činnosti, 
nevyhýbá se však ani líčení sféry intimního ži
vota. Zmínky o Fučíkových přátelích a spolu-
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pracovnících, které někde přecházejí v drobné 
portréty, mají dokumentární hodnotu.

PŘÍSPĚVKY in: Čs. armáda; Čs. novinář; Čs. svět; 
Kult, tvorba; Lit noviny; Mladá fronta; Obrana 
vlasti; Otázky míru a socialismu; Práce; Pravda; Ru
dé právo; Svět sovětů; Učitelské noviny; Tvorba; 
Vlasta; Zpravodaj Čs. svazu žen; Žena a móda. I 
KNIŽNĚ. Původní práce: Julius Fučík (1955, pouze 
v překladu do 6 světových jazyků); Stručný životo
pis Julia Fučíka (1960); Vzpomínky na Julia Fučíka 
(1961); Život s Juliem Fučíkem (vzpomínky, 1971). 
— Překlady: P. A. Pavlenko: Na Dálném východě 
hřmí (1937, s J. Fučíkem); V. V. Višněvskij: My, ruský 
lid (1938, s J. Fučíkem); K. Sabina: Počátky českého 
divadla (1940); A. Niklitschek: Zázraky na každém 
kroku (1941, s K. Strnadem, tj. J. Fučíkem); H. E. 
Busse: Selská šlechta (1941, s K. Strnadem, tj. J. Fu
číkem); E. Samhaber: Jižní Amerika (1941, s K. Str
nadem, tj. J. Fučíkem). ■ REDIGOVALA: Dílo Julia 
Fučíka 1 — 12 (1948—63; G. F. uváděna jako odpo
vědná redaktorka Díla a spoluautorka všech před
mluv). I USPOŘÁDALA A VYDALA: J. Fučík: Li
dé, bděte! (výbor, 1950); Ze zápisníků mladého Julia 
Fučíka (1963, s V. Dostálem). I

LITERATURA: ■ ref. Vzpomínky na J. Fučíka: V. 
Dolejší, Tvorba 1962, č. 1; V. Dostál, Kultura 1962, č. 
4; V. Pekárek, LitN 1962, č. 9; V. Vrabec, RP 21. 2. 
1962 ■;■ ref. Život s J. Fučíkem: V. Dolejší, RP 13. 
12. 1971; L. Vokáč, Zeměd. noviny 13. 1. 1972; M. 
Borský, Práce 19. 1. 1972 ■.

v/

Překladatelská tvorba J. F. je orientována 
na německy psanou (též švýcarskou a rakous
kou) prózu, většinou z 20. století. Nejčastěji se 
vracela k T. Mannovi a ke klasikovi moderní 
literatury pro mládež E. Kástnerovi.

PSEUDONYM: Jan Rybář. ■ KNIŽNĚ. Překlady: J. 
Wassermann: Případ Mauritiův (1929, přeprac. 1963 
s tit. Případ Mauricius) 4- Kristián Wahnschaffe 
(1935, pseud. J. Rybář); C. F. Meyer: Pokušení Pesca- 
rovo (1930, přeprac. 1964); T. Mann: Kouzelný vrch 
(1. díl 1930, přeprac. 1958) 4- Mario a kouzelník 
(1932) 4- Tonio Kroger (1958) + Vyvolený (1974); 
G. Zernatto: Život naruby (1936); E. Kastner: Zmi
zelá miniatura (1937, pseud. Jan Rybář) 4- Emil 
a detektivové (1957) 4- Kulička a Toník (1958) 4- 
Emil a tři dvojčátka (1959) 4- Létající třída (1961) 4- 
35. květen (1963) 4- Když jsem byl malý kluk (1965) 
4- Matýsek z krabičky od zápalek (1972); M. Haus- 
mann: Pozdrav k nebi (1938); A. Ulitz: Londýnský 
kejklíř (1940, s B. Fučíkem); C. Tinhofer: Chudých li
dí požehnání (1941); J. a W. Grimmové: Pohádky 
a legendy (1942) 4- Děti Pána Boha (1942) 4- Brém- 
ští muzikanti (1968); G. von le Fort: Magdeburská 
svatba (1947, přeprac. 1970) 4- Věčná žena (1969); F. 
Werfel: Píseň o Bernadetě (1947, přeprac. 1969) 4- 
Verdi (1967); A. Stifter: Vítek (1953) + Pozdní léto 
(1968); G. Hauptmann: Před západem slunce (1956); 
R. Wagner: Wagner o hudbě a umění (1959, s H. 
Šnajdrovou); H. Böll: Dům bez pána (1961); J. Roth: 
Pochod Radeckého (1961) 4- Kapucínská krypta 
(1969); L. Rinser: Jan Lobel z Varšavy (1964); W. 
Bergengrun: Tyran (1966); H. Eisenreich: Zlý krásný 
svět (1967); H. v. Doderer: Vodopád (1975); L. Har- 
del: Veselá Zuzanka (1978); R. Walser: Pěší putová
ní (1982).

Pb

Jitka Fučíková

* 4. 9. 1903 Praha

Překladatelka z němčiny.

Roz. Skaláková (publikovala též pod dívčím 
jm.). Její otec byl úředníkem. Po maturitě na 
Stúrově gymnáziu v Trenčíně se F. 1920 pře
stěhovala do Prahy, kde na filoz. fakultě stu
dovala srovnávací literatury (doktorát 1928 
prací Andrej Sládkovič: Marína}, Poté se vě
novala literární práci. 1929 se provdala za lite
rárního kritika a překladatele Bedřicha Fučíka. 
Spolupracovala překladatelsky též s rozhla
sem a televizí.
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Alfréd Fuchs

* 23. 6. 1892 Praha
† 16. 2. 1941 koncentrační tábor Dachau

Kulturně politický novinář, působící nejdřív v čes- 
kožidovském, později v katolickém hnutí a akcentu
jící ve své publicistice funkci popularizační a agitač- 
ní; autor prací z pomezí žurnalistiky a beletrie, pře
kladatel z němčiny a latiny.
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Pocházel z české židovské rodiny; otec, jehož 
rod pocházel z Německé Rybné (Rybná nad 
Zdobnicí), byl bankovním úředníkem. V Praze 
studoval A. F. na vinohradském gymnáziu 
(mat 1911) a poté na filoz. fakultě (doktorát 
1915 prací Malebranchovo učení o intuicí); zá
roveň navštěvoval fakultu teologickou a poz
ději absolvoval též fakultu právnickou. V době 
svých literárních začátků měl blízko k F. X. 
Šaldovi a ke kruhu kolem Růženy Svobodové. 
Narukoval 1916 a prošel školou pro jednoroč
ní dobrovolníky, ale nejrůznějšími triky (viz 
o tom v autobiografickém románu Oltář a ro
tačka) se mu podařilo vyhnout se přímé účasti 
na bojích (i když už byl odvelen jednou na ru
munskou, jednou na albánskou frontu) a 1918 
dosáhnout superarbitrace. Po válce učil v Pra
ze krátce na vyšší průmyslové škole, pak se 
však cele věnoval politice a žurnalistice. Už na 
gymnáziu začal pracovat ve středoškolské 
sekci sionistického hnutí, později jako přísluš
ník české realistické mládeže prošel silným 
vlivem T. G. Masaryka, posléze se účastnil 
českožidovského hnutí, které propagovalo 
splynutí židů s českým národem. Jako tajem
ník Svazu českožidovského se 1919 stal čle
nem plebiscitní komise na Těšínsku a bydlel 
pro ten čas v Ostravě. Po návratu do Prahy 
pracoval od 1921 v tiskovém odboru prezídia 
ministerské rady, nakonec jako vrchní odbo
rový rada (z této funkce byl též šéfredaktorem 
Revue quotidienne de la presse tchécoslo- 
vaque); mimoto působil začátkem 20. let jako 
šéfredaktor Pondělníku Českého slova, od 
1925 jako šéfredaktor novin Prager Abend- 
blatt. Rozruch způsobila 1921 jeho konverze 
ke katolictví, po níž následoval přechod do li
dové strany a jejích tiskových orgánů. F. ve
řejná činnost, věnovaná otázkám nábožen
ským, církevním, kulturním, uměleckým, poli
tickým a zaostřená na výklad a obhajobu cír
kevní a speciálně papežské politiky, byla neo
byčejně intenzívní. Přispíval do desítek novin 
a časopisů (jméno si získaly zejména jeho en- 
trefilety otiskované pod značkou Draf), před
nášel na Svobodné škole politických nauk a na 
ústavu Studium catholicum, jako proslulý řeč
ník, debatér a polemik se podílel na mnoha de
batních večerech, kongresech a sám pronesl 
nesčetné přednášky po celé republice, účastnil 
se politického života (1929 kandidoval, leč bez 
úspěchu, za Čuříkovo křesťanskosociální hnutí 
do sněmovny; po několika letech se však od 

tohoto reformního hnutí distancoval), cestoval 
(nejčastěji do Říma). Po příchodu nacistů byl 
zbaven místa a 1939—40 několikrát gestapem 
vyslýchán, odmítl však emigrovat, v říjnu 1940 
byl zatčen definitivně; zprvu vězněn na Pan
kráci, pak přes Terezín dopraven v lednu 1941 
do koncentračního tábora Dachau a zařazen 
mezi židy do trestného oddílu; zde byl utýrán 
k smrti a zpopelněn v lágrovém krematoriu, 
po válce byly jeho ostatky uloženy na hřbito
vě sv. Lazara v Praze-Břevnově.

Beletrie A. F. byla toliko zlomkem jeho roz
sáhlé literární činnosti, podobně jako tato byla 
zase jen částí jeho mnohotvárné a extenzívní 
kulturně politické aktivity; F. jako jistý typ in
telektuála přesahuje svým významem F. jako 
autora jednotlivých děl. Těžiště F. literární 
práce leželo v informující, resp. polemické no
vinářské činnosti a v popularizačních kníž
kách, jimiž buď agitoval ve prospěch katolické 
církve, nebo podával anatomii institucí a Cho
du veřejného života. Tyto práce charakterizu
je schopnost uplatnit autorovo polyhistorické 
vzdělání, smysl pro aktualitu, kompilační ráz 
a mluvní styl, v němž rozmáchlý výklad je 
houfně prokládán citáty, parafrázemi, příklady 
ze života, anekdotami a odkazy na světovou 
beletrii (nejčastěji na scény v románech Do- 
stojevského a Merežkovského). Na rozhraní 
publicistiky a beletrie se F. pohyboval ve 
svých populárních fejetonech a entrefiletech, 
už do oblasti beletrie se hlásí několik sbírek 
anekdot a autobiografický román Oltář a ro
tačka, ovšem i ony se sférou F. publicistiky ko
respondují. Sbírky anekdot souvisejí úzce 
s mluvním rázem F. publicistických prací, a to 
jednak samou mluvní podstatou anekdoty, 
jednak autorovým speciálním zaměřením na 
anekdotu s ozvláštněnou jazykovou rovinou; 
jeho román zase vznikl z potřeby objasnit ve
řejnosti motivy autorovy konverze, byl ovliv
něn autorovým žurnalistickým slohem a jeho 
význam je především dokumentární (autobio
grafický plán, evokace dobové atmosféry 
v prvních dvou desítiletích 20. stol.). Odrazem 
i prostředkem autorova ideového vývoje je 
zčásti také F. činnost překladatelská.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. F. Bouknot, Alfred, 
Barbora, dr. A. L. Fred, dr. A. Liška, dr. Kristián Ší
ma, loculator, Jan Hurdálek, Jan Paratus, Occultus, 
VuljDes; =a = , af., -af-, Dr, Draf, ed, f, Fchs, s. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy Času (od 1909); Čes. kultura

773



Fuchs

(od 1912); Čes. slovo; Českosl. republika; Den; Dne
šek (od 1930); Křesťanská revue; Lid; Lid. listy; Lid. 
noviny (od 1929); Lit. noviny; Lit. rozhledy (1929); 
Lit. svět (1927); Malý čtenář (od 1922); Na hlubinu; 
Nár. osvobození (od 1925); Našinec; Nový národ; 
Pestrý týden; Prager Abendblatt; Přehled (od 1912); 
Přítomnost; Rozpravy; Rozpravy Aventina (od
1929) ; Stopa (od 1910); Svět (od 1917); Světozor (od
1930) ; Topičův sborník (od 1919); Tribuna (od 1919); 
Vlast. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Oltář a rotačka (R 1930); 
Z fary a ze sakristie (anekdoty, 1935); Itinerarium 
aneb Knížka putovní, to jsou Anekdoty cestovní... 
(1938, šifra Draf); Anekdoty o řečnících a vůbec 
o skocích pegasa nebásnického (1939, šifra Draf). — 
Překlady:H. Heine: Bimini (1911) 4- Hebrejské me
lodie (1911) 4- Výbor básní (1923, s jinými); J. W. 
Goethe: Balady (1912); F. Wedekind: Král Nikolo 
nebo Takový je život (1923, s A. Mikovcovou-Sa- 
deckou); M. Brod: Franci čili Láska druhého řádu 
(1923) + Leoš Janáček (1924); Ch. Ehrenfels: Matka 
legionářova (1925); Mariánské hymny (1. 1925, 2.
1931) ; Modlitby katolického křesťana (1937). — O- 
statní práce: O židovské otázce (1919); Novinář 
(1924); Sjednocení církví (1924); Náboženství a poli
tika (1925); Dnešní myšlenková krize (1926); Paneu- 
ropa či Eurasie? (1927); Autorita (1930); Novější pa
pežská politika (1930); O deseti svátých (1931); Zá
kulisí novin (1931); Chytrost či moudrost v politice 
(1932); Na přelomu dějin? (výbor článků sociálně 
politických, 1932); Z boje o „modus vivendi“ (výbor 
čl. cirk, politických, 1934); Deset katolických politiků 
a diplomatů (1934); Bratří Ratisbonnové (1934); 
Svatý Bernard z Clairvaux (1935); Svatý František 
Xaverský (1936); Demokracie a encykliky (1936); 
Ctihodný služebník boží Pavel Pius Perazzo (1937, 
na obálce s názvem Svatý železničář); Dva kněží 
konvertité z Izraele (1938); Kurs křesťanské státově- 
dy (1938); Propaganda v demokracii a v diktaturách 
(1938). — Výbor: Křesťan a svět (1948, usp. C. Ma- 
řan). ■ SCÉNICKY. Překlady: M. Brod: Půl srdce 
(1923) 4- Proces paní Bunterbartové (1924). ■ RE
DIGOVAL periodika: Pondělník Českého slova, 
Revue quotidienne de la presse tchécoslovaque, Pra
ger Abendblatt (od 1925), Rozvoj (1926); kalendáře: 
Československá žena 1923—26 (s. J. Voborským), 
Venkovan (1924, s V. Knotkem a V. Bitnarem), Tře- 
bízský (1925), Velký rodinný kalendář Beseda 
(1926); knižnici: Vševěd (od 1924). I

LITERATURA: Kniha o A. F. (1946, usp. C. Ma- 
řan); C. Mařan: Cesta do Damašku (1946). ■ E. Č. 
(Čapek): ref. Novinář, Nové Čechy 1924/25; B. Lif- 
ka: Předaleký náboženský výhled (ref. Sjednocení 
církví), Kritika 1925; J. L. Fischer: ref. Dnešní myš
lenková krize, Naše věda 1925/26 + Nové knihy 
(ref. Autorita), Index 1930; F. V. Krejčí: ref. Autorita, 
PL 10. 8. 1930 -I- ref. Oltář a rotačka, PL 16. 11. 
1930; J. H. (Hora): ref. Oltář a rotačka, LitN 1930/31, 
č. 2; K. Sezima: Z nové tvorby románové (ref. Oltář 

a rotačka), Lumír 1930/31; -as (M. Holas): ref. Záku
lisí novin, Rozpravy Aventina 1930/31; A. N. (No
vák): ref. O deseti svátých, LidN 6. 7. 1932, J. Č.: Ni
koli nejmenší (k 35. výr. úmrtí), Katol. noviny 1976, 
č. 19.

jo

Fuit in provincia

Asi 10. století

Latinská ludmilská legenda, která je pravděpodobně 
zpracováním staroslověnské skladby.

Skladba, konvenčně nazývaná podle úvodních 
slov Fuit in provincia Boemorum (Byl v zemi 
Čechů) nebo jen Fuit (někdy též Menckenova 
legenda), vypráví o životě a mučednické smrti 
manželky prvního českého křesťanského kní
žete Bořivoje. Dílo je patrně překladem nebo 
adaptací starší staroslověnské ludmilské le
gendy. Ta se však nedochovala v původní po
době, ale jen ve zkráceném znění, jež bylo po
řízeno na Rusi nej později počátkem 13. stol, 
jako součást tzv. Prologu, sbírky stručných ži
votů svátých, sestavené v kalendářním pořadí 
církevního roku. Dokladem o existenci staro
slověnské ludmilské legendy českého původu, 
podle níž vznikla legenda Fuit in provincia, 
jsou věcné i textové shody mezi touto latin
skou legendou a legendou z ruského Prologu, 
které nelze objasnit jinak než společnou slo
vanskou předlohou. Legenda se dochovala ve 
více než 20 rukopisech, z nichž nejstarší (dráž
ďanský) vznikl nej později počátkem 13. stol.

EDICE: Život sv. Lidmily, in FRB 1 (1873, ed. J. 
Emler); Passio Ludmille martyris, in V. Chaloupec- 
ký: Prameny 10. stol, legendy Kristiánovy o sv. Vác
lavu a sv. Ludmile, Svatováclavský sborník II, 
2 (1939); (překlady do češtiny): Život sv. Lidmily 
(přel. J. Truhlář), in FRB 1 (1873); Utrpení a přenese
ní sv. Ludmily (přel. B. Ryba), in Legendy o českých 
patronech v obrázkové knize ze 14. stol. (1940); Utr
pení Ludmily mučednice (přel. B. Ryba), in Na úsvitu 
křesťanství (1942); Umučení sv. Ludmily (přel. B. Ry-
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ba), in Výbor z české literatury od počátků po dobu 
Husovu (1957); Utrpení mučednice Ludmily (přel. B. 
Ryba), in O. Králík: Nej starší legendy přemyslov
ských Čech (1969). ■

LITERATURA: J. Ludvíkovský: Latinské legendy 
českého středověku, SPFF Brno 1973—74; viz též 
EDICE.

ep

Fuit itaque beatus abbas Procopius

Asi polovina 12. století

Latinská prozaická prokopská legenda.

Skladba začínající slovy Fuit itaque beatus ab
bas Procopius (Byl blahoslavený opat Prokop) 
a nazývaná dnes Vita s. Procopii minor (Menši 
život sv. Prokopa), zkráceně Vita minor, je 
nej starší dochovanou legendou o prvním sá
zavském opatu Prokopovi. Vznikla na Sázavě 
asi v pol. 12. stol, na základě klášterních tradic 
a snad i starších záznamů ( byla-li mezi nimi 
předpokládaná slovanská předloha, nelze do
ložit). Zdůrazňuje Prokopův český původ 
a slovanské vzdělání, neskrývá, že byl původ
ně jako světský kněz ženat a měl syna, vypráví 
o Prokopově odchodu do sázavské samoty 
a poustevnickém životě, o tom, jak Břetislav I. 
založil v těch místech benediktinský klášter 
a ustanovil Prokopa jeho opatem. Legenda 
připomíná pak jeho zázraky, věštbu, v níž 
před smrtí (1053) předpověděl brzké vypuzení 
slovanských mnichů ze Sázavy i jejich návrat, 
a připojuje příběh o tom, jak se zesnulý Pro
kop zjevil dosazenému německému opatovi 
a vyhnal jej z kláštera. Splněním světcovy 
věštby legenda asi původně končila; vypsání 
Prokopových posmrtných zázraků je pravdě
podobně pozdější dodatek, pořízený až k úče
lu jeho kanonizace (1204), a záznam o kanoni- 
začním zázraku je původu ještě mladšího. — 
Vita minor se stala základním zdrojem infor
mací o Prokopově životě a o slovanském ob
dobí Sázavy. Byla záhy adaptována (přibyla 

k ní mj. epizoda o Prokopově setkání s kníže
tem Oldřichem) pro spis věnovaný počátkům 
kláštera, použitý v 70. letech 12. stol. tzv. Mni
chem sázavským k doplnění Kosmovy kroni
ky; kolem 1300 byla neznámým premonstrá- 
tem v Hradišti (Hradisko u Olomouce) zkráce
na a nově stylově upravena, zejména jednot
várným uplatněním tehdy oblíbené rytmické 
klauzule zvané cursus velox; tato úprava, po
dobně jako předtím zpracování Mnicha sázav
ského, bývala mylně pokládána za nejstarší 
podobu prokopské legendy. Nejpozději ve 3. 
čtvrtině 14. stol, byla Vita minor zpracována 
též česky a pojata do Pasionálu.

Nejpozději během 1. pol. 14. stol, byla Vita 
minor, rozšířená o nové zázraky, doplněna 
dalšími údaji o světcově životě a zároveň při
způsobena změněným poměrům a dobovému 
vkusu podle vzoru, jímž se tehdy stala sbírka 
životů svátých, tzv. Legenda aurea, dílo Jaku
ba de Voragine. Tak vznikla prokopská legen
da nazývaná Vita s. Procopii maior (Větší ži
vot sv. Prokopa), zkráceně Vita maior (začína
jící slovy: Beatus igitur Procopius — Blažený 
Prokop). Z díla Mnicha sázavského sem byla 
pojata epizoda o setkání s knížetem Oldři
chem, ale byla vypuštěna zmínka o Prokopově 
manželství a z jeho vlastního syna se stal syn 
pouze ve smyslu řeholním, v nových úvodních 
kapitolách přibyly údaje o světcově urozeném 
původu a zbožném mládí, o studiích na vyše
hradské slovanské škole a o tom, jak se stal 
vyšehradským kanovníkem, než se oddal 
poustevnickému životu. Prokopská legenda 
tím nabyla nových rysů, které do značné míry 
stíraly její původní ráz, jak jej ztělesňovala Vi
ta minor, vyzdvihující světcovu prostotu 
a chudobu. V některých rukopisech se dobový 
vzor projevil navíc úvodním hagiografickým 
výkladem Prokopova jména (původem řecké
ho), jako by bylo latinské. Povědomí souvis
losti domácího raného křesťanství s řeckým 
východem, které Vita minor ještě uchovávala, 
není sice z nového zpracování patrné, ale dů
raz na Prokopovo slovanství nebyl oslaben. 
Vita maior obsahuje ve 2 rukopisech dokonce 
prolog ke čtenáři, ujišťující, že dílo je překla
dem ze slovanského jazyka, v jednom z těchto 
rukopisů je předeslán ještě prolog adresovaný 
Prokopovu současníku pražskému biskupu Še- 
bířovi, aby tak byl původ předstírané slovan
ské předlohy posunut nazpět až do 11. stol. 
Zjištěná textová závislost díla na skutečné
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předloze, kterou je Vita minor, vedlo k do
mněnce, že obojí prolog původně patřil už 
k ní; nedochoval se však ani v jednom z jejích 
rukopisů, takže domněnku nelze prokázat 
Kolem poloviny 14. stol, posloužila Vita maior 
jako předloha neznámému autoru rozsáhlé 
české veršované legendy. — Vita minor se do
chovala ve 25 rukopisech z 13. —15. stol., větši
nou jako součást breviářů, rozdělena do lekcí 
pro výroční den Prokopovy kanonizace (4. 7.). 
Díky své liturgické funkci pomáhala tak udr
žovat památku na existenci slovanské liturgie 
u nás. Vita maior je známa z 28 rukopisů pře
vážně legendových sbírek ze 14.—15. stol. 
V některých rukopisech je Vita minor a Vita 
maior textově smíšena. Vita maior nebyla za
pomenuta ani později, od osvícenství se stala 
i předmětem vědeckého zájmu, kdežto Vita 
minor, ukrytá v breviářích, zůstávala neznáma 
až do 1903, kdy na ni upozornil J. Pekař.

EDICE: V. Chaloupecký, B. Ryba: Středověké le
gendy prokopské (1953); Vita maior in FRB 1 (1873, 
ed. J. Emler, neúpl.), též F. Krásí in Svatý Prokop, je
ho klášter a památka v lidu (1895, neúpl.); (překlady 
do nové češtiny) Vita minor s tit. Život sv. Prokopa, 
in Na úsvitu křesťanství (1942, přel. B. Ryba); Vita 
maior s tit Život sv. Prokopa (1923, přel. A. L. Stříž), 
též in Legendy o českých patronech (1940, přel. B. 
Ryba, neúpl.). ■

BIBLIOGRAFIE: in V. Chaloupecký, B. Ryba: 
Středověké legendy prokopské (1953). ■ LITERA
TURA: J. Pekař in Nej starší kronika česká (1903); V. 
Flajšhans: Josefa Dobrovského Kritická rozprava 
o legendě prokopské (1929); F. M. Bartoš: Dobrov
ského Kritische Versuche, ČNM 1929; O. Králík: 
O existenci slovanské legendy prokopské, Slavia 
1964 + Znovu o existenci slovanské legendy pro
kopské, Slavia 1966; K. Jelínek: Slovanská a latinská 
Sázava, Slavia 1965 4- K datování prokopské legen
dy, Slavia 1967; J. Kadlec: K poměrům na Sázavě 
v 2. polovině 11. stol., Slavia 1966 + K datování 
prokopské legendy, Slavia 1968 + Svatý Prokop 
(Řím 1968); V. Ryneš: Několik poznámek k počát
kům svatoprokopské úcty, Slavia 1967; B. Ryba: 
Obrat v posuzování priority prokopských legend 
a Břetislavových dekretů, sb. Strahovská knihovna 
3, 1968; J. Ludvíkovský: Latinské legendy českého 
středověku, SPFF Brno 1973—74; viz též EDICE.

ep

Vincenc Furch

* 8. 8. 1817 Krasonice u Telče
† 5. 1. 1864 Vídeň (Rakousko)

Lyrický a epický básník Nejosobitější je v melan
cholické intimní, v přírodní a reflexívní lyrice; psal 
také ohlasové skladby, písňové texty, balady, povíd
ky a dramata a překládal lidovou a romantickou po
ezii.

Čtvrté dítě svých rodičů. Matka Anna, roz. 
Zvachová, byla Češka, otec Antonín byl Ně
mec, správce želetínského panství. Od 1820 žil 
V. F. s rodiči v Telči. Tam vychodil hlavní ško
lu (1829 cesta do Itálie), gymnázium studoval 
1829—35 v Jihlavě, filozofii 1835—37 v Brně 
(vliv F. M. Klácela), práva 1837—41 na stavov
ské akademii v Olomouci (vliv A. V. Šembery). 
Od 1841 žil trvale ve Vídni (zájezdy o dovole
ných v 50. letech k příbuzným do Telče, napo
sledy 1862), úřední dráhu začínal jako prakti
kant komorní hlavní účtárny a končil jako 
účetní rada centrální účtárny pro ústavy ko
munikační. Českého společenského života ve 
Vídni se účastnil jen v předbřeznové době. Za 
revoluce uprchl z obav před pronásledováním 
z Vídně do Telče, odtud do Veselíčka u Přero
va k otcovu příteli (nešťastná láska k jeho dce
ři). Po revoluci projevoval prorakouskou loa
jalitu. Od 1858 trpěl vleklou chorobou hrtanu, 
v posledních letech života téměř pozbyl hlasu. 
Byl uzavřené a zádumčivé povahy, samotář, 
ženat nebyl. Pohřben byl na vídeňském hřbito
vě v Simmeringu, 1928 byly jeho ostatky pře
neseny na hřbitov v Telči.

F. byl od dětství bilingvní, první jeho (nedo
chované) básně jsou německé a německy pak 
ojediněle psal po celý život. Česky začal bá
snit v Olomouci z podnětu A. V. Šembery, 
v prvních letech vídeňského pobytu ho umě
lecky ovlivnil styk s V. B. Nebeským; většinu 
své tvorby napsal v jinonárodním prostředí 
bez přímého kontaktu s českým literárním 
světem. V jeho knižní prvotině (Básně, 
1843—44) se prolínají dva proudy, které jsou 
pak příznačné pro celé dílo. Jeden navazuje na 
vývojově starší, klasicistní a sentimentalistický 
typ objektivující poezie (ohlasová, písňová 
a vlastenecká lyrika, často zhudebňovaná, 
např. Píseň Moravanů, drobná historická epi
ka, reflexívní a didaktická poezie ve stylu Ce- 
lakovského Růže stolisté), druhý je inspirován
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soudobou světobolnou romantikou českou 
i rakouskou a nachází osobitou polohu v me
lancholické milostné a přírodní lyrice se suge
stivní obrazností. V období kolem revoluce 
1848 psal F. výlučně poezii objektivační. Jeho 
vlastenecké básně obsahují téma katolicky po
jímaného moravanství a vyjadřují sympatie se 
Slováky {Písně hostýnské, n Básních, pokračují 
časopisecky 1845) a na počátku revoluce 1848 
vítají svobodu a vyzývají k svornosti {Písně ve
lehradské, nepublikováno). Následující Písně 
a balády z války uherské (1850) oslavují Ra
kousko a Rusko jako ochránce slovanských 
národů a přemožitele revolučních, slovanský 
živel utlačujících Maďarů; sbírka obsahuje bá
sně o událostech a postavách maďarské revo
luce a ohlasově tvořené válečné písně sloven
ských dobrovolníků, polské elegie a kozácké 
písně. Časopisecky publikoval F. v 50. letech 
„pověsti moravskoslezské“, baladické příběhy 
s látkami hlavně ze sbírky Mikšíčkovy; záměr
ně se přiklánějí k typu kramářské baladické 
písně, a odpovídají tak dobovým konzervativ
ním představám o tzv. národní poezii. Z ohla
sově zpracovaných písní polských (Polské 
dumky) a ukrajinských (Ukrajina) připravil F-. 
sbírku, v níž jsou tyto ohlasové skladby volně 
spojeny s elegickými historickými básněmi, ze
jména z povstání 1830—31. Sbírka zůstala 
v rukopise, stejně jako nejzávažnější část F. 
díla, dva cykly úvahové, přírodní, náladové 
a milostné lyriky, Akordy a Malby sépiové, ji
miž F. v 2. pol. 50. let znovu navázal na svou 
dřívější romanticky subjektivní poezii. Indivi
duální skutečnosti, pocity a prožitky (básnické 
tvoření, lidská osamělost, strádání, stesk, zkla
mání ze světa a obrat do nitra), které jsou zá
kladní látkou těchto básní, jsou tu jednou re
zignovaně zvažovány nadosobním hodnoto
vým kritériem pomíjivosti a stálosti, jindy vy
hroceny k otázce po smyslu lidského snažení 
a jindy pouze promítnuty na horizont věčné, 
konejšivé, a přitom k člověku lhostejné a lid
skému chápání nedostupné přírody. — F. pře
kládal a travestoval lidovou poezii i neslovan- 
ských národů, překládal básně z rakouské 
a německé literatury (L. A. Frankl, B. Paoli, F. 
Růckert, M. G. Saphir, J. G. Seidl, L. Schefer 
aj.) a z ruštiny (A. S. Puškin); první uvedl do 
české literatury formu gazelu. Jeho prózy 
s běžnými klišé romantických povídek {Barvy 
a zvuky, 1848) neměly čtenářský úspěch a F. se 
dále prózou nezabýval. Koncem života se sou

středil na dramatickou tvorbu (nedokončená 
hra Kruk, ztracená dokončená Slavibor na 
Štramberce)-, neprovozovaná tragédie Posled
ní boje baltických Slovanů měla být prvním 
dílem historického cyklu.

ŠIFRY: F., V. F. ■ PŘÍSPĚVKY in: ČČM (1845); 
Čes. včela (od 1842); Das Kaiseralbum Viribus unitis 
(Vídeň 1858); alm. Dunaj (1861); Hvězda (od 1860); 
kal. Koleda (od 1851); Květy (od 1841); alm. Kytice 
(1859); Lumír (od 1857); alm. Nezabudky vídeňské 
(1864); Oesterreichisches Fruhlingsalbum (Vídeň 
1854); alm. Perly české (1855); Slovenské noviny (od 
1854); Týdeník (od 1848); Věnec (1844); Vídeňský 
posel (od 1848). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Básně (2 sv., 
1843 a 1844); Barvy a zvuky 1 (BB a PP 1848); Písně 
a balády z války uherské (1850); Píseň Lojzinčina 
(1851); Sláva (B 1863, hudba H. Vojáček); — po
smrtně: Písně hostýnské (1883); Poslední boje baltic
kých Slovanů (D b. d., přetisk z Básní 1874); Akordy, 
Plané růže, Písně moravské (BB b. d., přetisk z Básní 
1874). — Ostatní práce: Proslov k divadelnímu před
stavení ve Vídni dne 29. prosince 1850 (1850). — Vý
bory: Básně (BB a D 1874, ed. F. Zákrejs); Vybrané 
básně (1918, ed. K. Svoboda); Plná luna (1974, ed. A. 
Bartušek a R. Skřeček). ■

BIBLIOGRAFIE: K. Svoboda in V. F.: Vybrané 
básně (1918); A. Bartušek in V. F.: Plná luna (1974). 
■ LITERATURA: V. B. Nebeský: ref. Básně 1, Kvě
ty 1844, s. 40 → O literatuře (1953); ■ nekrology: J. 
Neruda, Hlas 15.1.1864 → Literatura 1 (1957); V. K. 
Šembera, Rodinná kronika 1864, s. 190; K. J. Kubí
ček, Mor. orlice 1864, č. 5, 6, 8; S. Lažanský, Hvězda 
1864, s. 25; an., Zábavné večery 1864, s. 32 ■; F. Zá
krejs: V. F., Osvěta 1873 + in V. F.: Básně (1874); F. 
Bílý: V. F., Koleda 1877; E. Krásnohorská: Obraz 
novějšího básnictví českého, ČČM 1877; J. Vlček: V. 
F., LF 1904; M. Hýsek in Literární Morava v letech 
1849 — 1885 (1911); K. Svoboda: Poznámky o životě 
a díle V. F., ČMM 1917 + in V. F.: Vybrané básně 
(1918); E. Pavelka: Pozůstalost básníka V. F. (spisy 
od vídeňského soudu), Vysočina 1946; M. Š. Klang: 
Básník probuzenecké Moravy, Jiskra 1960, č. 4; A. 
Bartušek in V. F.: Plná luna (1974); J. Bečka: Gazel 
v české poezii, ČLit 1976.
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FiirstBedřich Fiirst
* 16. 2. 1874 Svojšice u Pardubic
† 17. 12. 1961 Mikulovicexi Pardubic

Prozaik a dramatik, autor přírodních a cestopisných 
črt a dramat z lesnického prostředí.

Pocházel z lesnické rodiny. Studoval na reál, 
gymnáziu v Praze, absolvoval techniku (kro
mě geometrie studoval obor zemědělství) 
a dosáhl titulu inženýra. Pracoval na různých 
velkostatcích, později si zařídil samostatnou 
lesnickou kancelář v Benešově a působil jako 
civilní geometr. Podnikl cesty do Jugoslávie, 
Itálie, Holandska, do severní Evropy a na Blíz
ký východ.

Ve svých črtách a obrázcích, zveřejňova
ných v odborných časopisech a zvi. ve fejeto
nu Národ, listů (z nich pak soubory Obrázky 
a dojmy z přírody, Lesem a luhem, Dojmy 
z přírody a z cest), čerpal F. z profesionálních 
znalostí a z dlouhodobého pozorování života 
lesní zvěře a rostlinstva, přinášel poučení 
o českém lesnictví a myslivosti a seznamoval 
s přírodním svérázem domácí krajiny (zejm. 
Polabí, Benešovska, horských oblastí Sloven
ska) i cizích zemí. Popis přírodního dění je zde 
často spojován s osobními prožitky a příhoda
mi, jež dávají řadě F. prací autobiografický ráz 
(ten mají i Vzpomínky z života českého lesníka 
Václava Kaliny). Zkušenosti z lesnického pro
středí uplatnil F. i ve většině svých her (Facír, 
Lesní kouzla, Zelené hnízdo), které stavěl na 
jednostranně pojatém konfliktu mezi světem 
přírody a pravého lidství a mravně deformo
vaným světem panským a městským.

PŘÍSPĚVKY m.Českosl. lesník (od 1919); Háj (od 
1916); Nár. listy (od 1916); Nár. politika (od 1918); 
Venkov (od 1931); Zvířena. B KNIŽNĚ. Beletrie: 
Obrázky a dojmy z přírody (FF 1917); Facír (D 
1919); Lesem a luhem (FF 1920); Vzpomínky z živo
ta českého lesníka Václava Kaliny (1930); Matka (D 
1933); Lesní kouzla (D 1934); Zelené hnízdo (D 
1936); Dojmy z přírody a z cest (FF 1940). ■

LITERATURA: ■ ref. Obrázky a dojmy z příro
dy: J. F., Zvon 1917/18; Km. (F. V. Kodym), Posel 
z podhoří 1918, č. 18; T., Zvířena 1918, s. 25. ■; an.: 
ref. Facír, Čs. lesník 1919, č. 46.

et

Josef Vlastimil Fiirst
* 20. 11. 1898 Břežany u Rakovníka
† 17. 7. 1965 Mirošovice u Prahy

Dramatik a básník, adaptátor lidových zvyků a tvůr
ce her pro ochotnické divadlo, autor příležitostných 
veršů vyznavačského a intimního charakteru; regio
nální žurnalista a publicista.

VI. jm. Josef Fůrst. Pocházel z rolnické rodiny, 
vychodil dvouletou obchodní školu v Čes. Bu
dějovicích (1912—14). Od mládí se věnoval 
osvětové práci, zvláště v ochotnickém divadle. 
Působil zprvu jako novinář v regionálním tis
ku agrární strany, od 1922 jako úředník země
dělské nemocenské pojišťovny (Vysoké Mýto, 
Říčany); tehdy se jeho scénické úpravy staro
českých zvyků uváděly na vesnických agrár
ních slavnostech (např. v Dobříkově na Vyso- 
komýtsku a ve Strančicích u Prahy). Po krát
kém období nezaměstnanosti 1933 pracoval 
u soukromých firem v Praze a 1941—45 vedl 
aukční sběratelský salón v Praze na Vinohra
dech. Žil ve Vysokém Mýtě, Svojšovicích 
u Prahy, za války v Praze ve Vršovicích 
a v Hájích u Prahy. Prostřednictvím sochaře Z. 
Dvořáka byl ve spojení s ilegálním hnutím. Po 
válce pracoval jako zemědělec a zahradník 
v pohraničí v Brné n. L., kde zároveň spolu
pracoval s ústeckou památkovou péčí, od 1950 
žil opět v Praze a Svojšovicích a byl zaměst
nán až do odchodu do důchodu (1958) jako 
úředník družstva Jednoty; tehdy také pomáhal 
národním výborům, zejména na Rakovnicku, 
při kronikářské a archívní práci. Zemřel tra
gicky v Mirošovicích, pohřben byl v Břeža
nech.

Osvětová činnost a kulturněpolitické zájmy 
vedly F. k dramatizaci staročeských zvyků 
{Staročeské máje, Staročeská svatba atd.), kte
ré na základě etnografických pramenů i vlast
ních pozorování zpracovával pro lidové slav
nosti a zábavy. Z dalších prací, rovněž urče
ných ochotnickým scénám, vyšla knižně senti
mentální hra ze života kočovné divadelní spo
lečnosti (Největším darem jest láska), dále 
konverzační komedie z prostředí ministerské 
byrokracie (Novoroční poselství), veseloherní 
aktovka (Prof. dr. Mikuláš) a texty se scénický
mi pokyny pro mikulášské zábavy. Ve dvou 
básnických sbírkách se F. hlásil k cizí nebo 
druhotné inspiraci a východisku: v první (Jabl-
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Furych

ko Evino), obsahující senzitivní erotickou lyri
ku, vystupoval jako editor a upravovatel veršů 
neznámé mrtvé dívky (označené jako ošetřo- 
vanka č. 3297); v druhé (Z neznámých příčin) 
jež byla nepříliš zdařilým pokusem o syntézu 
literárního, hudebního a výtvarného projevu 
(spolupráce s A. Hábou a Š. Bednářem), ozna
čil za hlavní inspirační podnět zážitky a písem
né fragmenty jakéhosi tuláka. Básně ze sou
kromých novoročních tisků (Z plevele je můj 
chléb, Slaměný vích) byly projevem autorova 
tradicionalistického vztahu k českému venko
vu a měly převážně charakter osobní zpovědi. 
F. psal také populární pojednání z obecné 
a kulturní historie a rozhlasové literární pořa
dy a hry.

PSEUDONYMY: H. Kniežatko, J. Krakovec, Jozíf 
Deliba, Petr Bodlák, R. Gruss, VI. Vacek. ■ PŘÍ
SPĚVKY m.Čes. lid (1924); Krok (1920); Lid. novi
ny (1936); Mladá republika (1919); Nezávislost 
(1919); Venkov ^Zahradnické listy. I KNIŽNĚ. Bele
trie: Staročeské máje (dram. scény, 1928, rozšiř, vyd. 
4 sv., 1932—33); Prof. dr. Mikuláš (D 1931, pseud. 
Petr Bodlák); Největším darem jest láska (D 1932, 
pseud. VI. Vacek); Novoroční poselství (D 1932, 
pseud. VI. Vacek); Programy mikulášských večerů 
a zábav (1932); Proslovy a recitace ku přátelským, 
mikulášským a nadílkovým večerům (1932); Staro
česká svatba (dram. scény, 10 sv., 1932—36); Jablko 
Evino (BB 1933, pseud. VI. Vacek); Obecní hromada 
(dram. scény, 4 sv., 1933); Starý český Mikuláš (dram. 
scény, 1933); Z neznámých příčin (BB 1933, pseud. 
VI. Vacek); Staročeská dočesná chmele (dram. scé
ny, 1936); Z plevele je můj chléb (BB 1940, pseud. 
Jozíf Deliba); Slaměný vích (BB 1941, pseud. Jozíf 
Deliba). ■ REDIGOVAL časopisy: Nezávislost 
(1919), Mladá republika (1919), Krok (1920). ■

LITERATURA: ■ ref. Jablko Evino: A. N. (No
vák), LidN 9. 2. 1933; J. B. Čapek, Naše doba 1933; 
V. Prokůpek, Venkov 22. 1. 1933; V. H. (Z. Kalista), 
Lumír 1933; n. (M. Novotný), Rozhledy 1933 ■; -š- 
(F. S. Procházka): ref. Z neznámých příčin, Zvon 
1933/34.

et

Josef Furych

* 25. 1. 1868 Bučovice
† 31. 12. 1936 Karlovy Vary

Prozaik, autor žánrových obrázků a kronikářsky la
děných vzpomínek.

VI. jm. J. Fuhrich. Narodil se jako druhé dítě 
v početné rodině hostinského. Po gymnaziál
ních studiích v Brně (1880—87) a v Praze (mat. 
1888) vystudoval na pražské univerzitě práva 
(abs. 1892, doktorát 1893). Po roční advokátní 
praxi v Klatovech (1893—94) odešel do Prahy, 
kde byl dlouhá léta advokátem. 1896 se oženil, 
měl čtyři děti. Patřil mezi zakladatele česko- 
-polského klubu v Praze, od 1911 byl soudním 
tlumočníkem polštiny; byl vyznamenán ko- 
mandérským křížem řádu Polonia restituta.

Literatuře se F. věnoval až ke konci života. 
Po básnické prvotině, složené z idylických 
znělek inspirovaných manželčinou smrtí, ná
sledovala próza. Příhody ze své advokátní 
praxe vylíčil F. v žánrových obrázcích knihy 
Advokátovy zápisky, zatímco vzpomínky na 
dětství a na dobu studií zpracoval kronikář- 
skou formou ve třech volně na sebe navazují
cích románových 'svazcích. Popis dobových 
událostí, zejména česko-německých třenic 
v Brně (Brněnský drak), dodává jeho vyprávě
ní kulturněhistorickou cenu.

PŘÍSPĚVKY zn. Českosl. republika; Nár. listy; Poli
tika; Právník; Union; Zvon. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Pohrobní věnec (BB b. d., 1928, pod vl. jm.); Advoká
tovy zápisky (PP 1929); Jaro života (R 1930); Brněn
ský drak (R 1931); Zlatá Praha (R 1932). — Ostatní 
práce: Diferenční slovník polsko-český (1925). B

LITERATURA: K: ref. Advokátovy zápisky, 
LidN 12. 10. 1929; V. Ryba: Tři knihy povídek (ref. 
Advokátovy zápisky), PL 27. 10. 1929; -och- (F. S. 
Procházka): ref. Jaro života, Zvon 1930/31; M. No
votný: Roj vzpomínek (ref. Brněnský drak), LidN 24. 
2.1932; och- (F. S. Procházka): Upozorňuji na něko
lik ... (ref. Zlatá Praha), Zvon 1932/33.

sb
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Futurista

Ferenc Futurista

* 7. 12. 1891 Praha
† 19. 6. 1947 Praha

Herec, komik a kabaretiér, tanečník, režisér, příleži
tostný autor divadelně dramatických textů, kupletů 
a parodií.

VI. jm. František Fiala. První část pseudonymu 
vznikla na základě podobnosti s tehdy proslu
lým americkým sochařem Ferenthem; po prv
ní světové válce si F. přidal k původnímu pseu
donymu jméno podle uměleckého směru, kte
rý k nám pronikal (nejprve s malým, později 
s velkým F.). Pocházel z umělecké rodiny: otec 
divadelník a filmový herec němé éry; nevlastní 
bratr Emanuel (Eman) Fiala, herec, dirigent 
a skladatel (1899—1970); bratranec Jiří Julius 
Fiala (1892—1974), dirigent a skladatel. F. F. se 
vyučil štukatérem, od 1908 studoval sochařství 
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde se 
spřátelil s J. Skupou. Už jako sedmnáctiletý 
student vystupoval v kabaretu U Halánků 
v krátkých skečích, v nichž poprvé upozornil 
na vyhraněný způsob své komiky. Jako profe
sionální kabaretiér začínal v hostinci U kuřího 
oka na Vinohradech. Válečná léta 1914—18 
strávil intenzívní hereckou prací v kabaretech, 
které vznikly náhradou za zpěvní síně. Od 
konce války působil střídavě v Rokoku 
(1918-21, 1927-28), Červené sedmě (1921), 
Revoluční scéně, Aréně, Alhambře, ve Varieté, 
Červeném esu aj. S výjimkou Národního di
vadla prošel postupně snad všemi pražskými 
scénami své doby, od Vinohradského divadla 
(1922—24) přes Osvobozené divadlo Voskov
ce a Wericha (1929) až po operetní Tylovo di
vadlo v Nuslích (1933, 1935-39, 1941). Za 
okupace hrál též v divadle Unitaria (1941), 
Metropol (1943), po osvobození založil scénu 
Ference Futuristy v Kotvě (1945—46). Napo
sledy vystoupil 13. 1. 1947.

F. F. začínal jako kabaretní umělec, a na 
rozdíl od mnoha jiných, kteří přešli ke stálému 
divadlu, se k tzv. malým scénám neustále vra
cel a rád v nich pracoval; někdy hrával za jedi
ný večer na dvou, třech i více scénách. Za tak
řka 40 let profesionálního působení prošel tro
jím odlišným obdobím: nejprve byl průkopní
kem českého kabaretu, později propagátorem 
drastické komiky, ovlivněné mj. i poetikou 
Marinettiho, konečně operetním komikem 

a klaunem. Pracoval také ve filmu němé i zvu
kové éry: jednak v něm vytvořil několik vět
ších (Lucerna, Tetička, Paklíč) a desítky men
ších rolí, jednak napsal několik scénářů k ně
mým filmům, z nichž některé i sám režíroval: 
Ferenc se žení (1918), Oklamaný hypnotizér 
(1919), Za oponou smrti (1923). Literární 
schopnosti F. F. došly největšího uplatnění na 
tzv. malých scénách, zejména kabaretních 
a revuálních, později během angažmá u opere
ty, kde vynikl jako autor parodií na zpěvní 
texty. V parodiích a pamfletech si brával na 
mušku jak pražské divadelní poměry, tak také 
společenské a politické nešvary. Hlavní příči
na jeho herecké i autorské obliby tkvěla 
v tom, že svou excentrickou, drastickou a gro
teskní komikou přinášel humor značně nekon
venční, útočný a destruktivní, vysmívající se 
nejen českému měšťáctví, nýbrž i zlořádům 
a absurditám pronikajícím společenský život 
kdekoliv na světě.

ŠIFRY: efef, FeFu. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Divadlo 
bláznů (D 1918, i prem.); Keťasovo pokání (D 1919, 
i prem.); Dům hrůzy. Morální komedie proti filmo
vým krvákům (D 1920, prem. 1919); Falešná věštky
ně (D 1929, i prem., s J. Kohoutem a dr. Tobisem); 
Max a Moritz (D 1929, prem. 1928, s J. Kohoutem 
a J. Neubergem); Když to mrtvola zvrzne (D 1929, 
s J. Kohoutem a dr. Tobisem); Makavý důkaz (D 
1929, s J. Kohoutem a dr. Tobisem); Maminko, proč 
mě prohlížejí (D 1929, s J. Kohoutem a dr. Tobisem); 
Páni, pozor na kalhoty (D 1929, s J. Kohoutem a dr. 
Tobisem); Ve spárech morálky (D 1929, s J. Kohou
tem a dr. Tobisem); Červené eso (D b. d.); Futuristic
ká pohádka (P b. d.); V říši duchů (B b. d.); Vítání 
France Josefa (D b. d.). ■ REDIGOVAL edici: Akto
vé hry 1—6 (1929). ■

LITERATURA: -jef- (J. Fučík): Program a kritika, 
Tvorba 1927 -I- F. F. v Osvobozeném, RP 24. 11. 
1929 + Fata morgana, RP 12. 12. 1929 → Divadelní 
kritiky (1956); J. Honzl: Kabarety, Divadlo 16. 9. 
1922 → K novému významu umění (1956); E. Bass: 
Malé scény, sb. Nové české divadlo 3 (1929); J. Trá- 
ger: Dvojí svět komický, sb. Nové české divadlo 
4 (1932); J. Vodák: Naše divadelní komika, Přestáv
ka Burianova divadla 1. 10. 1935 → Tváře českých 
herců (1967); O. K. (Kautský): F. F., Kinorevue 1939/ 
40 (1. pol.), č. 5—6 + Opožděné blahopřání, Kinore
vue 1942 (1. pololetí), č. 20; L. Pacák in Opereta. Dě
jiny pražských operetních divadel (1946); O. K. 
(Kautský): Konec Ferencova putování, Kino 1947 (2. 
pololetí), č. 30; V. Wasserman vypráví o starých čes
kých filmařích (1958); J. Červený in Červená sedma 
(1959); J. Brož, M. Frída in Historie čs. filmu v obra
zech 1-2 (1959, 1966); V. Kudělka: Říkali mu F. F.,
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Gabler

Svob. slovo 9. 11. 1974 + in Perly paní O. Úvod do 
dějin české operety (1976); F. Černý in Měnivá tvář 
divadla aneb Dvě století s pražskými herci (1978); V. 
Just: Kabaretní proměny, Amatérská scéna 1979; J. 
Werich vzpomíná ... vlastně potlach (1982); J. Ja
noušek in Rozhovory s J. Werichem (1982); V. Just 
in Proměny malých scén (1984).

vk

Vilém Gabler

* 14. 3. 1821 Wartenberk (Stráž pod Ralskem) 
u České Lípy

† 27. 2. 1897 Praha

Vlastenecký novinář, spisovatel a dramatik, překla
datel z francouzštiny.

Psán i Gabler. Pocházel z českoněmecké rodi
ny, česky se však naučil až v době gymnazij- 
ních studií (1833—37) v Mladé Boleslavi. Krát
ký čas působil jako vychovatel v rodině kníže
te Rohana, 1838 začal studovat v Praze filozo
fii (doktorát 1843); velký vliv na jeho národní 
uvědomění měl jeho spolužák a přítel K. Ha
vlíček. 1846 podnikl G. studijní cestu do Fran
cie £Paříž), odkud posílal příspěvky zejména 
do České včely. Po návratu se stal vychovate
lem u knížete Jana z Lobkovic (do 1848). 1847 
uveřejnil v ČČM článek proti německé filozo
fii (Něco o filozofii), který vyvolal polemiku, 
v níž se na opačné straně angažovali A. Sme
tana a F. Čupr (čas. Ost und West), hájící zása
du všelidské humanity a snášenlivosti. V břez
nu 1848 byl G. zvolen do Národního výboru 
(byl činný jako sekretář), po jeho rozpuštění 
spolupracoval s Havlíčkovými Národními no
vinami (na podzim 1848 se stal jejich spolure- 
daktorem). V červnu 1849 pro názorové ne
shody s Havlíčkem redakci opustil a v dubnu 
1850 přejal po A. Smetanovi redakci německé
ho deníku Union (který byl už v listopadu t. r. 
vládou zastaven). Po krátkém uvěznění začal 
G. spolu s J. Čejkou, K. J. Erbenem a V. B. Ne
beským přípravné práce na českém konver
začním slovníku, který měla pod vedením F. 
Palackého vydávat Matice česká; pro odpor 

vlády bylo od tohoto záměru počátkem 1851 
upuštěno. 1852 získal G. místo vychovatele 
u srbského knížete Alexandra Karaďorděvice 
v Bělehradě, následkem rostoucího napětí me
zi Rakouskem a Jihoslovany byl však již 1854 
propuštěn. Odešel do Vídně, kde působil jako 
vychovatel a jako dopisovatel českých novin. 
Po odchodu z Vídně 1863 podnikl kratší stu
dijní cestu po Švýcarsku a Německu. Když by
la na podzim 1863 otevřena první Městská 
vyšší dívčí škola v Praze, byl G. jmenován je
jím ředitelem (do 1896). 1871 se stal mimořád
ným členem KČSN, 1877 byl zvolen do české
ho sněmu, 1880 do říšské rady.

Těžiště G. činnosti spočívá v jeho práci 
publicistické a historiografické. Vedle řady 
příspěvků do Riegrova Slovníku naučného na
psal množství článků a historických studií, 
vztahujících se především k Velké francouzské 
revoluci a k francouzské kultuře, v níž spatřo
val silnou myšlenkovou protiváhu k převláda
jícímu germanizačnímu politickému a kultur
nímu vlivu. Z tohoto okruhu vycházela i G. 
literární tvorba, zejména časopisecky publiko
vané překlady francouzských prozaiků (P. de 
Musset), cestopisné črty a překlady francouz
ské dramatické literatury. Snaha posílit vlaste
necké nadšení a národní povědomí se nejvíce 
projevila v G. původní tragédii Johanna Dark, 
Panna orleánská, kterou napsal jako oslavu 
národního entuziasmu a obětavosti; ideovost 
díla měla být posilou českého emancipačního 
zápasu s Němci.

ŠIFRY: Dr. V. G. (Politik), G. (Národ), V. (Nár. novi
ny), W. I PŘÍSPĚVKY in: Böhmische Buhne (od 
1865); Čes. včela (od 1846); ČČM (od 1847); Hlas ná
roda (od 1888); Květy (od 1847); Lumír (od 1851; t. r. 
překlad P. de Musset: Selské děvče); Nár. noviny 
(1848—49); Nár. listy (od 1860); Národ (od 1864); 
Nár. pokrok (od 1868); Ost und West (od 1847); 
Osvěta (od 1863; 1896 vzpomínky na K. Havlíčka); 
Památky archeologické a místopisné (1861); Politik 
(od 1862); Posel z Prahy (od 1864); Reform (Vídeň, 
1862); Světozor (od 1867); Union (1846-50); Věst
ník KČSN (od 1893). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Johanna 
Dark, Panna orleánská (D 1865, prem. 1866); Panna 
orleánská (P 1870). — Překlady: ]. Sandeau: Šlechtic 
a voják (D 1865, i prem., s tit. Slečna de la Seigliěre). 
— Ostatní práce: Erwiderung auf Aug. Smetanas 
Aufsatz (1847); Die nationale Politik in österreich 
(1850); První čítanka francouzská (1864, 2. vyd. 1871 
s tit. Čítanka francouzská pro vyšší dívčí školy); 
Mluvnice francouzská pro vyšší dívčí školy (1865, 2. 
vyd. 1875 s tit. Francouzská mluvnice pro vyšší dívčí
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školy); Le Royaume de Bohéme et 1’état Autrichien 
(1867); Verstandigen wir uns (1879); Secondes lectu- 
res fran^aises á 1’usage des écoles supérieures des 
jeunes demoiselles (Praha 1880); Pamětní spis na 
oslavu 251etého trvání Městské vyšší dívčí školy 
(1888); — posmrtně: Ludvík Sedmnáctý (hist. studie, 
b. d., 1906). ■ SCÉNICKY. Překlady: J. Ph. Locroy: 
Komandant na outěku (1849); A. Bourgeois, M. 
Masson: Markytánka (1851); V. Sardou: Zášť (1875). 
■ KORESPONDENCE: L. Quis: Z korespondence 
Havlíčkovy (K. Havlíčkovi z 1852), Zvon 1908/09. ■ 
REDIGOVAL periodika: Národní noviny 
(1848—49, s K. Havlíčkem), Union (1850); publikaci: 
J. A. Gabriel: Slovník francouzsko-český (1866). ■

LITERATURA: an.: Es hátte uns vom Herzen ge- 
freut... (ref. Johanna Dark...), Politik 12. 12. 1866; 
S. P. (Podlipská): ref. Panna orleánská, Květy 1871, 
příl. Ženské listy, Č. 9; J. V. Šimák: Chronologický 
přehled literární činnosti Dra V. G., ČČM 1897; ■ 
nekrology (an.): Světozor 1897, s. 202; Lit. listy 1897, 
s. 175; Zlatá Praha 1897, s. 203 ■; H. Traub: V. G., 
Tribuna 1. 3. 1927.

mn,pš

Josef Ambrož Gabriel

* 4.12.1820 Loučová (Hartmanice-L.) u Sušice 
† 8. 7. 1880 Bechyně

Autor prozaických besedních čtení a povídek, pře
kladatel prózy a dramatu, příležitostný nakladatel, 
regionální historik a topograf.

Otec vlastnil statek. G. začal 1828 chodit do 
školy v Sušici, 1832 do gymnázia v Klatovech 
a 1837 v Praze na filozofii a pak na právnic
kou fakultu (doktorát 1847). V Praze se aktiv
ně účastnil společenského a literárního života, 
psal a přednášel svá besední čtení, jako publi
cista se zabýval záležitostmi národní kultury 
(Slovo k divadelním ochotníkům, Květy 1845) 
a českého školství. Nezájem nakladatelů 
o dramatickou literaturu nahrazoval svým pří
ležitostným nakladatelským podnikáním. 
V červenci 1846 uzavřel smlouvu s V. K. Klic- 
perou o vydávání jeho spisů (1847—50 vydal 
11 jeho dramat a 2 povídkové prózy), J. K. Ty
lovi vydal 1848 (pod jménem dr. Viták) drama 

Kutnohorští havíři a 1849 drama Jan Hus, dal
ší produkci znemožnil 1850 tiskový zákoí 
který nedovoloval soukromníkům vydávat 
knihy. 1848 se účastnil práce ve Svatováclav
ském výboru, jel do Vídně s druhou deputací 
a za činnost v Lípě slovanské, v níž byl sekre
tářem a členem výboru, byl vyšetřován. Před
nášel 1849 — 50 česky na právnické fakultě dě
jepis právních věd, 1850 byl starostou akade
mického řečnického a čtenářského spolku; té
hož roku se oženil se sestrou dr. J. Podlipské- 
ho Marií. S F. B. Mikovcem chystal (nerealizo
vaný) almanach na rok 1850, 1849 oznamoval 
záměr vydat sbírku aktuálních „žertovných 
anekdot“ a v rukopise připravil soubor spisů J. 
J. Langra. 1850 se přestěhoval do Sušice, kde 
žil jako soukromník, od 1856 pomáhal vést 
statek v Loučové, který po otcově smrti 1859 
převzal; 1861 byl zvolen sušickým starostou 
a zemským poslancem. Uplatňoval se jako či
norodý regionální pracovník: spolužakládal 
hospodářskou jednotu kraje píseckého a růz
né vzdělávací a vlastenecké instituce, zabýval 
se regionální historií a topografií, vydal jako 
lidovýchovnou publikaci upravenou reedici 
Krátkého naučení... od Š. Lomnického. 1868 
podepsal Deklaraci, o rok později byl s jinými 
poslanci vyloučen ze sněmu a 1871 nebyl císa
řem potvrzen jako okresní starosta. V době in
tenzivního veřejného působení se méně staral 
o vlastní majetek, a aby odvrátil od rodiny 
hrozící hmotný nedostatek, stal se 1875 notá
řem v Bechyni. Zde spáchal 1880 sebevraždu, 
když nemohl jako ručitel dostát svým peněž
ním závazkům.

Rozsahem nevelká beletristická tvorba J. A. 
G. byla ponejvíce vyvolána společenským ru
chem pražské mládeže v druhé pol. 40. let. 
Převládají v ní besední čtení (knižně vydaná 
ve sbírce Jiřinky), která vycházejí ze srovnání 
člověka a jeho života s čísly, květinami, politi
kou apod., přičemž se vytvářejí překvapivá 
spojení, sloužící k pobavení posluchačů. Tyto 
práce mají charakter spíše souhrnu aforistic- 
kých postřehů než souvislých textů, někdy jsou 
dost výrazně protirakousky zaměřeny. Pro 
svou oblibu byly přetiskovány ještě v druhé 
polovině 19. stol. V 50. letech psal G. též po
vídky s autobiografickými prvky, cestopisné 
prózy, vzpomínkové články (o V. K. Klicpero- 
vi, M. S. Patrčkovi), překládal povídky z fran
couzštiny (A. Dumas, Ch. Reybaud) a divadelní 
hry (Douchův Knihopisný slovník uvádí též
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rukopisný překlad hry Červenopláštník od A. 
Kotzebue).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ambrož (nebo A. nebo 
Jaroslav) Sušický, Ambrož Šumavský, J. G. (nebo G. 
nebo A.) Loučovský; A. Š., A. Šum., iel (Slovník 
naučný, red. F. L. Rieger), J. A., J. A. G. ■ PŘÍSPĚV
KY in:Čes. včela (od 1844); Květy (od 1843); Lumír 
(1853—62); Obrazy života (1860); Památky archeo
logické (od 1860); Posel z Prahy (1859); Poutník od 
Otavy (od 1858); Pražské noviny (1848); Přítel mlá
deže (1845—1848); Šotek (1849); Šumavan 
(1868—74). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Jiřinky (prozaická 
besední čtení, 1849). — Překlady (pseud. J. G. Lou
čovský): A. Kotzebue: Veselohra u okna (1858); E. 
Scribe—Morvel: Učenec (1862). — Ostatní práce: 
Hrad Kašperk (1857); Hrad Rábí (1859); Počátek 
a postup Spolku lidumilného, 1814 v ... Sušici zalo
ženého (1861); Slovník francouzsko-český (1866, se
stavil J. A. G., revizi franc. textu provedl V. Gabler, 
vyšel jeden sešit); Královské město Sušice a jeho 
okolí (1868); Vodolenka (1872). ■ VYDAL: Šimona 
Lomnického z Budče Krátké naučení mladému hos
podáři, 5. vyd. (1862, s předml. J. A. G. o Lomnickém 
z B. a s Kramériovým úvodem k vyd. z 1794). I

LITERATURA: K. Turek: Dr. J. A. G. Životopi
sný nástin (1921→ Sušické listy 1921). ■ ■ nekrolo
gy: an., Ruch 1880; an., Světozor 1880 ■; J. Neruda: 
Dr. J. A. G., Humoristické listy 1885 → Podobizny 
3 (1954); F. L. Hovorka: Tři listy J. K. Tyla dr. J. A. 
Gabrielovi v příčině vydání dramatické básně Jan 
Hus, Divadelní listy 1882; K. Turek: Skladatelé ná
rodní hymny F. Škroup a J. K. Tyl a jejich poměr 
k Sušici (s veršovaným dopisem J. A. Gabrielovi 
z 1847), Sušické listy 23. 11. 1934; M. Kačer: Za brz
ké vydání Tylova literárního odkazu (s Tylovým do
pisem J. A. Gabrielovi z 1845), Divadlo 1952; J. Pro
cházka: J. K. Tyl a dr. J. A. G. Příspěvek k dějinám 
národního obrození v Pošumaví, Život Plzeňska 19. 
7. 1952 + Tylův anonymní nakladatel Krvavého 
soudu (= J. A. G.), Nár. divadlo 1953, č. 13 (Kutno
horští havíři); L. Klosová: Tylovy dopisy o Janu Hu
sovi (J. A. Gabrielovi), sb. Listy z dějin českého di
vadla 1 (1954); V. Holý: J. A. G., nakladatel Klicpe- 
rových spisů, Vlastivědné zprávy Sušická 1959.

ks

Adolf Gajdoš

* 16. 10. 1884 Moravské Prusy (Prusy-Boškův- 
ky) u Vyškova

† 26. 10. 1966 Brno

Básník a prozaik, autor knih pro mládež, překlada
tel.

Rodina se 1890 přestěhovala do Brna; od 1894 
zde G. studoval na reálce (žák vlasteneckého 
kněze a napoleonisty A. Slováka), 1901 opustil 
školu a po absolvování obchodního kursu byl 
zaměstnán jako pomocný úředník v záložně 
Blahobyt (do září 1902). Od 1902 byl ve vojen
ských službách, 1914—18 byl činný jako ve
doucí hospodářské služby ve vojenských ne
mocnicích v Krakově, Ostravě a Tarnově. Po 
návratu (od ledna 1919 do konce 1925) sloužil 
jako důstojník čs. armády, 1925—41 pracoval 
ve vydavatelských podnicích Novina v Brně, 
od 1942 se věnoval výhradně literatuře.

G. začínal jako prozaik i básník pod vlivem 
proletářské poezie a poetismu, od konce 20. 
let však psal poezii náboženské inspirace. 
V próze bojoval proti válce pamflety i povíd
kami. Pro mládež psal pohádky a zpracovával 
novozákonní legendy. Převážně časopisecky 
publikoval své překlady z poezie francouzské, 
německé a zejména polské.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jakub Laval, Jan Tar, J. 
Havlín, J. Tarnov, Nemo, Pavel Javor, Révo (ve 20. 
letech), Revo-Fatal; K. M. B. ■ PŘÍSPĚVKY in: Ar
cha (1933 Z nejnovější polské poezie); Dvacátý věk 
(1902); Mor. orlice; Náš domov; Rovnost (od 1920); 
Středisko (od 1930). I KNIŽNĚ. Beletrie:^ ztrace
né vartě (PP a BB 1926, pseud. Révo); Perníkové 
srdce (BB 1928, pseud. Révo); Výkřik duše (E, PP 
1931); Pokorné soužení (BB 1932); Triptych vánoční 
(PP, B 1932); Bílá plachetnice (BB 1933); Hliněný 
svět (PP 1933); Stříbrná nit (PP 1933); Letecká válka 
(E 1933); Vánoce (P, BB 1934); Tichý rok (BB 1935); 
Návrat císaře (BB a překlad, 1935); Mnich a víno (P 
1936); V zátiší (BB a překlady, 1938); Tvůrci Mohyly. 
Památník prof. P. Aloisů Slovákovi (BB 1940); Země 
krásná (BB 1940); Šlépěj (BB, P ’ 941); Ježíškovo 
kvítí (PP pro ml., 1943); Zlatý den B 1944); Komi- 
níčkovo štěstí a jiné pohádky (při ml., 1944, se Z. 
Gajdošem); Ptačí legendy (PP pro ml., 1946); Slu
nečné dětství (BB pro ml., 1947); Loučení s Haliči 
(BB 1949). — Překlady :P Villon: Malá závěť (1945); 
J. Wiktor: Křídlatý mnich, Orati na úhoru (1948). ■ 
REDIGOVAL časopis: Archa (1934 — 35, s E. Masá- 
kem); knižnici: B-knižnice Družiny literární a umě-

783



Gajdoš

lecké (od 1934); sborník: Sborník Družiny literární 
a umělecké k padesátinám P. E. Masáka (1933). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Karel Dostál-Lutinov 
(výbor, 1941); sb. Moravský filozof PhDr. Josef Kra
tochvil 1882-1940 (1941); Matky (výbor, 1941). I

LITERATURA: K. Š. (Storch): ref. Perníkové srd
ce, Rozpravy Aventina 1927/28; J. V. P. (Pleva): ref. 
Výkřik duše, Index 1931, s. 82; J. B. Č. (Čapek): Ně
kolik lyriků (ref. Pokorné soužení), Čin 1932/33; Z. S. 
(Spilka): ref. Bílá plachetnice, Rozhledy 1933, s. 100; 
J. V. P. (Pleva): ref. Hliněný svět, Index 1934, s. 90; B. 
Slavík: ref. Tichý rok, LidN 14. 10. 1935 4- ref. V zá
tiší, Zvon 1938/39; in sb. Poselství (Olomouc 1938).

ah

Josef Heřman Agapit Gallaš
* 4. 4. 1756 Hranice
† 15. 2. 1840 Hranice

Jeden z prvních obrozenských básníků na Moravě, 
autor a překladatel idylické, anakreontské a nábo
ženské poezie, humorných písní a koled, prozaic
kých povídek. Zapisoval folklórní tvorbu, psal lido- 
výchovná, vlastivědná, historická a náboženská po
jednání.

Pokřtěn Josef Jiří Antonín. Otec František, so
chař a řezbář, matka Magdaléna roz. Vojtko
vá. 1758—61 žil G. s rodiči v Blansku, pak 
opět v Hranicích. Od mládí měl zálibu v malo
vání a řezbářství. Matkou byl určen (po uzdra
vení z těžkého úrazu v dětství) pro duchovní 
stav, od 1768 studoval v Lipníku gymnázium, 
v Olomouci filozofii a dva ročníky bohosloví. 
V říjnu 1778 odešel do Vídně se záměrem stu
dovat malířství; živil se domácím učitelstvím 
a malováním pokojů. Seznámení s pozdějším 
významným vojenským lékařem J. A. Schmid- 
tem a s jeho nadřízeným, plukovním chirur
gem V. Göpfertem, přivedlo jej na dráhu vo
jenského lékařského praktikanta (1782 — 84). 
Stal se ranhojičem a působil v Uničově na 
Moravě (1784). Byl přeložen do Vídně, 1786 
byl ustanoven vrchním lékařem u generálního 
štábu, s Göpfertem, direktorem lékařské služ
by v rakouské armádě, se odebral do Uher ja
ko jeho pomocník. 1788 prováděl z pověření 

Josefa II. tajnou inspekci všech armádních ne
mocnic; v květnu 1789 byl jmenován vrchním 
lékařem v Jaroslavi v Haliči. Tam onemocněl, 
dočasně oslepl, od 1791 se léčil v hlavním vo
jenském špitálu ve Vídni. Na vlastní žádost byl 
dán na předčasný odpočinek, od 1791 natrvalo 
žil v Hranicích. Oženil se 1794 s Annou Ande- 
rlovou (zemřela 1836); manželství bylo bez
dětné. Provozoval lékařskou praxi (pomoc 
městu při epidemiích 1805 a 1815), žil dosti 
nuzně, živil se i jako malíř pokojů. 1802 ohlu
chl, 1812 se vážně zranil. Věnoval se osvětové 
činnosti, 1811 založil při kostele veřejnou 
knihovnu, učil školní děti kreslit a vyřezávat, 
v části svého domu zřídil špitál pro chudé, dal 
podnět k založení nadace pro chudé děti 
a vzorné učitele. Byl v korespondenčním styku 
s J. Jungmannem v době jeho litoměřického 
pobytu, s J. B. Dlabačem, J. Hýblem, L. Šeršni- 
kem aj.

Asi čtyřicetiletý začal básnicky tvořit a psát 
náboženské, vzdělávací a vlastivědné spisy. 
Někdy v té době, po Fryčajově příchodu do 
Brna (1795), navázal písemný styk s tímto bý
valým spolužákem, od počátku 19. stol, mu 
pravidelně posílal k posouzení své básně a na 
jeho radu se řídil v tvorbě vzorem Beckerova 
díla Mildheimisches Liederbuch; G. básně pak 
Fryčaj uspořádal a upravil pro vydání v 1. a 2. 
dílu Múzy moravské (v dubnu 1825 dokončený 
3. díl nevyšel). Práce G. znal již za jeho života 
jeho přítel, rovněž básník, Josef Fiala 
(1797 —1886), 1823—27 hranický kaplan; ten 
dochoval a uspořádal G. literární pozůstalost 
(nepojmenovaným dílům a rukopisným soubo
rům většinou dal názvy). — Spisovatelství G. 
je projevem jeho intelektuálního zaneprázd
nění a souběžně i jeho snahy o lidovýchovné 
působení; jen malá část G. tvorby vyšla knižně 
nebo časopisecky, rukopisná pozůstalost je 
rozsáhlá. Veškerá literární tvorba G. vzniká 
na pozadí uměleckého vkusu a názorů, které si 
G. osvojil v mládí: v poezii je to idylismus, ná
boženský moralismus a klasicistická gnómič- 
nost, v světovém názoru osvícenství (degene
rované trvalým nedostatkem styku s duchovně 
náročnějším světem a deformované pozdější
mi vlivy). Intelektuálně se formoval v jinoja- 
zyčném prostředí, spisovnou češtinu nikdy 
dobře nezvládl; pojednání psal též německy 
a latinsky. Básnil jen česky, psal lyriku du
chovní, náboženskou, reflexívní (ódy), didak
tickou (veršované morální a životní zásady,
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epigramy), příležitostnou, písně „pro osoby 
rozličného stavu“ (charakterizující jednotlivá 
zaměstnání nebo vztahující se k pracovním 
úkonům a k modelovým životním situacím); 
jsou to někdy i písně humorné nebo sociálně 
kritické. Vedle těchto písní jsou pro jeho bá
snictví charakteristické skladby idylické a ana- 
kreontská poezie (nevydaná sbírka Osudné 
povolání básníka k bukolickému pění; cenzu
rou k tisku povoleno 1803). Poezii tohoto typu 
též překládal: z Kleista, Vosse, Krummachera 
a především z Gessnera a Herdera (nevydaná 
sbírka Paramythie z Herdera a některých ji
ných básníkův přeložené; cenzurou k tisku po
voleno 1812). Překládal a psal prózou povídky 
(tiskem vydaná „moravská prozaická idyla“ 
Tajemný dub'}Q oslavou arcivévody Karla, hr
diny rakouského vojska; nevydaná sbírka Pa- 
stevky nebo Idyle z 1803; nevydané a nedato
vané Moravské romantické povídky a Sbírka 
romantických povídek a příběhů}. Idylismus 
a vlastivědný zájem o rodný kraj otevřely mu 
přístup k lidové poezii. Měla vliv na jeho bá
snický výraz, některé její žánry (koledy, po
směšné písně) napodoboval, pořizoval zápisy 
folklórní tvorby. Vedle sbírky světských lido
vých písní pořídil objemnou sbírku Múza be
tlémská..., která obsahuje vánoční písně 
umělé, lidové a zlidovělé, nové skladby G., zá
znam vánočních zvyků a pověr, výpisy ze star
ších spisů apod. V G. pozůstalosti jsou dále zá
pisy pověstí, historických anekdot, přísloví 
a úsloví, pověr, zvyků a lidových obřadů, báje
slovné práce, spis o selské stravě na východní 
Moravě; k národopisným záznamům vyzýval 
i své přátele a jejich materiálů užíval v svých 
pracích. Mimoto G. psal a překládal modlitby, 
práce nábožensky a mravně vzdělavatelné, 
spisy zdravotnicky osvětové a životopisné, je 
autorem pojednání a záznamů z historie, mís
topisu, přírodopisu, vlastivědy. Novou odbor
nou produkci týkající se témat jeho prací ne
sledoval. Napsal obšírnou autobiografii do 
1794, mimoto věcné korektury k svému živo
topisu, který Fryčaj napsal pro 1. díl Múzy 
moravské.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Mauritius; J. H. A. G., J. H. 
G. ■ PŘÍSPĚVKY in: Abhandlungen der k. k. medi- 
zinisch-chirurgischen Josephs-Academie zu Wien 
(1784); Hyllos-Dobrozvěst (od 1819); Jindy a nyní 
(1829—30); Květy (1840); Lit. příl. k Vídeňským no
vinám (od 1816); Rozličnosti Pražských novin (od 

1827); Rozmanitosti (od 1818); Večerní vyražení 
(1833); - posmrtně: Koleda (1876, 1877); Ces. lid 
(1905 — 06); Záhorská kronika (1939—40). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Tajemný dub (P 1803); Múza moravská 
v patero odděleních obsahující duchovní, mravní, 
polní, veskoobčanské a starovlastenské hanácké pís
ně... (BB 1813, ed. T. Fryčaj); Múze moravské díl 
druhý obsahující v sobě parabole a paramythie (BB 
1825, ed. T. Fryčaj); Sjezd bohů arkadských (BB 
1826); — posmrtně: Romantické povídky (1941, ed. 
B. Slavík). — Ostatní práce: Svatá křížová cesta 
(1828); Kurzgefafíte Geschichte der k. k. ... Schutz- 
stadt Weisskirchen (1836); — posmrtně: Mytické 
povídky o bozích a bohyních moravských Slovanů 
(1940, ed. J. Skutil). ■ KORESPONDENCE: Z. Laj- 
kep: Z korespondence dvou moravských buditelů 
(G.-Fryčaj, z 1810-35), WM 1955 + Příspěvek 
k otázce styku českých a moravských buditelů v ob
dobí národního obrození (J. B. Dlabačovi a J. Hýblo- 
vi), ČMM 1956. I

LITERATURA: J. K. Rippar: Der máhrische 
Dichter J. H. A. G. (1841); B. Vybíral: Příspěvky 
k poznání života a práce J. H. A. G. 1—2 (1940—41) 
← Záhorská kronika 1940—41. ■ P. Bilka: nekrolog, 
Květy 1840, s. 150; T. Fryčaj: Opis života J. H. G., in 
Múza moravská 1 (1813); L. Scholz: Životopisný ná
stin J. H. A. G., Mor. orlice 1864, č. 253 — 256, též in 
Památky města Hranic ku stoleté slavnosti posvěce
ní farního chrámu Páně (1864); K. Šmídek: J. H. G. 
a pozůstalé rukopisy jeho, ČMM 1877; J. Havelka: 
Rukopisy G. (podle dopisu J. Fialy informace o ulo
žení rkp. pozůstalosti), Čas. Muzejního spolku olo
mouckého 1884; J. Herben: Dvojice buditelů morav
ských, Světozor 1885; J. Neruda: J. H. G., Humorist, 
listy 1885 → Podobizny 3 (1954); J. Kabelík: Z lite
rární pozůstalosti J. H. G., ČMM 1901; S. Souček: 
O výtvarnictví Františka a J. H. A. Gallašů, ČMM 
1903 + Císař Josef II. a český jazyk (o G. rukopisu 
Memoriále čili Upamatování o návštěvách králů 
a císařů v městě Hranicích), Zvon 1906; K. Kadlec: J. 
H. Gallaše ztracený spis o Valaších v kraji přerov
ském, ČL 1905/06; J. Kabelík: Další zprávy J. H. A.
G. o novodobých Valaších a Hanácích, ČL 1907/08; 
S. Souček: Z G. literární pozůstalosti, Čas. Mor. mu
zea zemského 1907 — 10; J. Hahn: Gessnerův vliv na 
literaturu českou, ČČM 1913; Č. Zíbrt: G. paměti 
o moravské selské i městské stravě, ČL 1927/28; J. 
Šindel: Rukopisy a knihy v městském muzeu v Hra
nicích, Záhorská kronika 1939/40; A. Fabík: Co pra
ví matriky o J. H. A. G. a jeho rodině, Záhorská kro
nika 1939/40 4- G. autobiografie, Záhorská kronika 
1939/40; V. Jirát in Lyrika českého obrození (1940); 
K. Polák: Před sto lety zemřel moravský buditel J.
H. A. G., LidN 14. 2. 1940; B. Slavík in J. H. A. G.: 
Romantické povídky (1941); B. Indra: Ke stykům G. 
s Šeršnikem, SISb 1945; A. Fröhlich-Frel: Hrad Hel- 
štýn podle J. H. A. G., Záhorská kronika 1946/47; J. 
Skutil: Pospíšilův dopis o G. z r. 1831, WM 1956; F.
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Dostál: Zobrazení valašského lidu do r. 1848 a dílo J. 
H. A. G.» Valašsko 1958; J. Skulina: Jsou G. poznám
ky o valašském nářečí správné?, Sb. Matice mor. 
1960; I. Krška: J. H. A. G., Minulost Přerovska 1962; 
K. Palaš: K počátkům literárního obrození v Brně 
(Múza moravská 1813), Sb. Matice mor. 1966 + Ba
rokní tradice v raně obrozenské poezii, ČMM, vědy 
společenské, 1968/69.

mo

Alois Gallat

* 8. 6. 1827 Nový Bydžov
† 8. 9. 1901 Chrudim

Humorista, autor komických výstupů a deklamací.

Pocházel z rodiny nájemce hostince. Gymnázi
um studoval v Hradci Král. (1840—43). Po stu
diích nejprve působil jako soudní úředník, od 
1864 úředník městského úřadu a posléze ředi
tel městských úřadů v Chrudimi. Současně pů
sobil jako odborný spisovatel v oblasti obecní 
samosprávy a učil na střední hospodářské ško
le (od 1866). V 60.—80. letech byl výrazným 
představitelem místního společenského života. 
Z jeho iniciativy byl v Chrudimi 1867 založen 
Sokol, jehož byl starostou; hrál a režíroval 
představení místních ochotníků, založil společ
nost „Kosů“. Několik let vydával nepravidelně 
vycházející časopisy Sůvu a Klapačku, do 
nichž přispívali významní literáti jako J. Vrch
lický, I. Herrmann, A. Heyduk, L. Quis aj. Se 
svým bratrem Jaroslavem tvořili charakteris
tickou dvojici chrudimských humoristů.

G. vychází ve svých pracích z humoristické 
tradice F. J. Rubeše. Své první deklamovánky 
otiskl 1846 v Květech. Od té doby plnil různé 
humoristické časopisy aforismy, verši, výstupy 
a drobnými prózami útočícími ne příliš výboj- 
ně na šosáctví, na kocourkovské poměry 
v malých českých městech, na prospěchářství 
a ziskuchtivost jejich obyvatel. V komických 
výstupech G. paroduje a dovádí až k absurditě 
nelogičnosti romantických i klasických her, 
které paroduje formou frašek pro loutkové di
vadlo.

PSEUDODYM, ŠIFRA: Lojzík Šmodrcha; AI. G-t. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Besedník (od 1861); Hospodář
ský list (od 1866); Humorist, listy (1858); Klapačka; 
Květy (od 1861); Merendy (od 1873); Nový dekla- 
mátor (1879); Paleček (od 1877); Posel z východních 
Čech (od 1873); Rachejtle (od 1854); Sůva. ■ KNIŽ
NĚ. Původní práce: Humoresky ve verši a próze 
(1860); Rytíř Šnofonius a Princezna Mordulina aneb 
Kam vede tvrdošíjnost lstivého fraucimoru čili Tu- 
randot ta druhá (výstup, 1860); Frmoly. Kratochvil
ná čtení (1871); Deklamace (1875); Komedie (1875); 
Chrudim z doby kouzel a strašidel (1890); Ke dni 29. 
června na oslavu stoletých narozenin chrudimského 
rodáka J. Ressla, vynálezce šroubu lodního (brožura, 
1893); Besedník (kuplety, výstupy, aforismy, 2 sv., 
1899 a 1900). — Souborné vydání: Spisy (1. Kome
die, 2. Deklamace, 3. Humoresky, 1875). ■ REDIGO
VAL časopisy: Sůva, Klapačka (nepravidelně vychá
zející 1871—89). ■

LITERATURA: J. Petrtyl: A. G., patriarcha hu
moru (1941). I -a: Humoresky ve verši a próze, 
Pražské noviny 3.11.1860; F. Zákrejs: České básnic
tví, Osvěta 1875; J. Neruda: A. G., Humorist, listy 
1878 → Podobizny 1 (1951); ■ nekrology: an., Zvon 
1901; z, LidN 13. 9. 1901 ■; J. Petrtyl: Uforin a Diš- 
peranda, LidN 9. 9. 1940; J. Malík: Loutkářské téma 
s variacemi, Program D47, 1947; -R-: Šnofonius 
a Mordulina, Loutková scéna 1948/49; J. Petrtyl: 
Obnovení gallatovské tradice dramatických burle- 
sek v loutkovém divadle, ČL 1949.

vf

Jaroslav Gallat

* 25. 3. 1855 Chrudim
† 8. 8. 1932 Chrudim

Humorista, dramatik, autor loutkových her.

Narodil se v druhém manželství hostinského 
Jakuba G., který náležel mezi členy chrudim
ské vlastenecké družiny a jako jeden z prvních 
živnostníků v Chrudimi označil svůj hostinec 
českým vývěsním štítem; jeho zásluhou se G. 
rodný dům (zvaný Modestinův) stal na dlou
hou dobu střediskem chrudimské české spo
lečnosti shromažďující se po 1847 kolem Měš
ťanské besedy. Na její půdě se rozvíjel pestrý 
spolkový a literární život, v jehož středu stál
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od počátku 60. let 19. stol. Alois G., nevlastní 
bratr J. G. — Protože G. utrpěl v dětství těžký 
úraz nohou, který způsobil jeho trvalou invali
ditu, vyučil se hodinářství.

Psát začal J. G. v polovině 90. let a svou 
tvorbou navázal na situační humor bratra 
Aloise. Po jeho smrti obnovil vydávání silve
strovských humoristicko-satirických listů Sůva 
a Klapačka (od 1902). Typickými G. žánry se 
staly epigramy, veršované seriály, komická 
epika a místní narážkové humoresky, jejichž 
varianty uplatňoval zejména při skládání sa
lonních výstupů, kupletů a písňových textů (na 
hudební motivy F. Schuberta a R. Nejedlého) 
a rovněž i libret k operám J. Součka (Vpenzio- 
nátě) a J. Švába Malostranského (U modistky). 
G. dramatická tvorba vycházela z rámce diva
delní parodie a burlesky (nejznámější je vese
lohra Co by tomu řekl básník Heyduk, jejíž 
svěží vtip a nekonvenční časovou naléhavost 
Heyduk sám ocenil). K ní se řadí i bohatá tvor
ba dramatických textů pro loutkové divadlo, 
jehož byl J. G. spolu s J. N. Laštovkou (majite
lem putovního loutkového divadla) a V. He- 
rem (výrobcem a opravářem loutek) nadše
ným propagátorem. Na tradici loutkových her 
J. G. (většina z nich vznikla 1909) navázaly 
později přehlídky Loutkářské Chrudimi.

PŘÍSPĚVKY in: Časopis učitelek; Humorist listy; 
Paleček; Zlatý domov. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Český 
humor v písni a slově (1898); Besedník Veselý Čech 
(1. 1899, 2. 1901); Hry pro školy mateřské a nižší tří
dy obecných škol (1900); Chudobka (texty písní, 
1902, hudba F. Schubert); Naši humoristé (1904); 
Čert na dovolené. Kmotr Brázda na výstavě (DD
1908) ; Bludičky (kuplety, 1909); Jmeniny paní kance- 
listové (kuplety, 1909); Kolportérka (kuplety, 1909); 
Pantoflář (kuplety, 1909); Pasivní rezistence (kuple
ty, 1909); Metamorfozista (kuplety, 1909); Moritz 
Schvindelstein (kuplety, 1909); Penzista (kuplety,
1909) ; Vystavovatel zvláštností (kuplety, 1909); Ze
lené mládí (kuplety, 1909); Bratři (D 1909); Ctibor 
a Celina (D 1909); Kašpárek na dostaveníčku (D 
1909); Macecha (D 1909); Na zdar Ústřední matici 
školské (D 1909); Princ a uhlíř (D 1909); Zkrocení 
zlé ženy (D 1909); Vepřové hody. V redakci (DD 
1909, Vepřové hody též samostatně); Strašidlo ve 
mlýně (D 1909); Červené nosy (kuplety, 1910); Čtyři 
obecní sloupové (kuplety, 1910); Hospodský (kuple
ty, 1910); Maestri cantatori italiani (kuplety, 1910); 
Pojď sem! (kuplety, 1910); Redaktoři (kuplety, 1910); 
Cohn a Sohn (kuplety, 1911);Nese dotýkat (kuplety, 
1911); U telefonu (kuplety, 1911); Charaktery opic 
(D 1914); Co by tomu řekl básník Heyduk? (D 

1915); Kukačka. Trest za nevěru (DD 1918); Kukač- 
čino proroctví (kuplety, 1918, hudba R. Nejedlý); 
Zeppelín (kuplety, 1918); Gallat Jaroslav a jeho nej
novější kuplety a výstupy (1920); Naši humoristé 
a jejich veselý repertoár (1920); Adelaida a žloutek 
z vejcete (D b. d., s J. Švábem Malostranským); Bu
doucí sloupové řemesel (D b. d.); Nešťastný zeť (D b. 
d.); Signály (D b. d.). ■ REDIGOVAL: Sůva, Klapač
ka (Silvestrovské listy, 1902—06). ■

LITERATURA: J. Petrtyl: Nástin literárního 
Chrudimská, Chrudimský kraj (1939); O. Schutz: 
O Viktorinkovi, sb. Chrudimsko (1974).

Pš

Gamma viz Gustav Jaroš

Drahoslav Gawrecki

* 15. 6. 1919 Prostějov

Básník, překladatel z polštiny, autor bibliografií 
a knihovnických prací.

Otec byl stavebním dělníkem, matka švadle
nou. Reálku vychodil v Prostějově (mat. 1937), 
v Praze absolvoval Stát, knihovnickou školu 
(1938) a krátce (do uzavření vysokých škol 
1939) studoval na přírodovědecké fakultě. Pak 
působil jako ředitel Městské knihovny ve 
Frýdku-Místku (1938—45), jako zemský 
knihovnický inspektor při ministerstvu infor
mací (1946—48), jako zástupce ředitele a pak 
ředitel Univerzitní knihovny v Olomouci 
(1948—49, 1954—55), dále jako ředitel Bezru- 
čovy městské knihovny v Opavě (1949—50) 
a Stát, vědecké knihovny v Ostravě (1951 — 54, 
1955—59). 1959—61 pracoval v Matici sloven
ské v Martině a pak ve Slovenské pedagogic
ké knižnici v Bratislavě, 1962 přešel natrvalo 
do Prahy. Zde působil ve Státní knihovně 
ČSSR, 1968 — 70 na katedře knihovnictví a vě-
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deckých informací Fakulty sociálních věd 
a publicistiky, kde 1971 získal doktorát (prací 
Organizační a metodické pokyny výstavby 
knihoven}, 1971 —72 jako ředitel Stát, technic
ké knihovny, 1972 —73 jako ředitel Stát peda
gogické knihovny, od 1974 jako náměstek ře
ditele Stát knihovny ČSR. 1979 odešel do dů
chodu.

G. počáteční poezie odráží zrání mladé by
tosti, jež si uvědomuje sama sebe a okolní svět 
v době osudné pro národ, tváří v tvář tíživé 
sociální skutečnosti Beskydská (Nebe v Besky
dách); básník opustil věk jinošství a podobně 
jako Wolker, v jehož poezii našel inspirační 
podněty (autobiografická skladba Balada 
o ztraceném snu), chce se orientovat v „novém 
čase“ a určit své místo. Vývoj tímto směrem se 
uskutečňoval dalšími sbírkami (Krajiny v zaje
tí Pro tvou zemi), které vedle baladických evo
kací válečné doby přinesly verše vlastenecké
ho a budovatelského patosu. — Jako překla
datel se G. zaměřil zvi. na polskou prózu. Ze 
svého oboru vydal několik speciálních biblio
grafií a dále řadu prací týkajících se koncepční 
a technické stránky knihovnictví.

PSEUDONYM, ŠIFRA: KRZYK (čas. Hej rup, 
1937); D. G. ■ PŘÍSPĚVKY in: Bezručův kraj 
(1945); Frýdeckomístecký kraj (1938); Hej rup 
(1937); Mor. slez, deník; Nová svoboda (1956 — 58); 
Práce (1946—50); Vlastivěd, listy (Opava, 1983). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Nebe v Beskydách (BB 1939); 
Balada o ztraceném snu (B 1940); Krajiny v zajetí 
(BB 1947); Pro tvou zemi (BB 1947). — Překlady:]. 
Iwaszkiewicz: Stará cihelna. Mlýn na Lutyni (1949); 
H. Boguszewska: Železná opona (1950). — Ostatní 
práce: O výstavbu lidového knihovnictví (1946); 
Hornická literatura 1945—1952. Seznam původních 
a přeložených neperiodických publikací vydaných 
v Československu (1953, s B. Kubátovou a A. Řího
vou); Hornická literatura 1951 —1952. Seznam nepe
riodických publikací vydaných v SSSR, Polsku, 
NDR, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a zařaze
ných v nejdůležitějších čs. knihovnách (1953, s B. 
Kubátovou a A. Říhovou); Mezinárodní koordinační 
ústředí pro výstavbu, zařízení a technické vybavení 
knihoven socialistických zemí (1965) aj. I

LITERATURA: jp (J. Poch): ref. Nebe v Besky
dách, LidN 17. 1. 1940; ■ ref. Balada o ztraceném 
snu: jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 1940/41; kp. (K. Po
lák), Nár, práce 26. 1. 1941 ■; KK (K. Kozelek): 
K 55. narozeninám D. G., Ročenka Stát, knihovny 
ČSR (1974).

mn

Jan Gebauer

* 8. 10. 1838 Úbislavice u Nové Páky
† 25. 5. 1907 Praha

Jazykovědec a literární historik, významný předsta
vitel tzv. mladogramatické školy, zakladatel jazyko
vědné bohemistiky, komparatista, folklorista a pře
kladatel. Aktivní účastník sporů o pravost RKZ, 
znalec a editor staročeských památek.

G. otec byl původu německého, matka Češka. 
Po maturitě na gymnáziu v Jičíně (1858) studo
val G. v Praze teologii, po 3 semestrech přešel 
na filoz. fakultu (obor klasická a slovanská fi
lologie, doktorát 1872 prací O příčinách pro
měn jazykových, zvláště slovanských). 1862 
a 1864—65 byl výpomocným učitelem na čes
ké reálce v Praze, 1861—65 pracoval v redakci 
Riegrova Slovníku naučného; tehdy probíhalo 
také jednání (prostřednictvím K. J. Erbena) 
o G. povolání na univerzitu v Charkově. 
1866 — 70 působil G. jako profesor češtiny 
a němčiny na městské vyšší reálné škole v Par
dubicích, 1870—80 na české reálce v Ječné uli
ci v Praze. 1873 se habilitoval na pražské uni
verzitě pro obor českého jazyka a české litera
tury (pracemi Beitrag zur Geschichte des böh- 
mischen Vokalismus a Úvahy o Nové radě pa
na Smila Flašky z Pardubic a o Radě zvířat), 
1874 —75 rozšířil svoji působnost na celou slo
vanskou filologii. 1880 se stal mimořádným, 
1881 řádným profesorem filoz. fakulty, 1882 
přešel na osamostatněnou českou univerzitu, 
kde přednášel až do své smrti. 1876 se stal 
čestným členem Jednoty českých filologů, 
1883 řádným členem KČSN, 1888 byl řádným 
členem akademie věd v Krakově, 1890 řádným 
členem ČAVU, 1905 členem panské sněmov
ny. Za aktivní účast v bojích proti pravosti 
RKZ byl po řadu let vystaven útokům ze stra
ny konzervativních složek české společnosti, 
na potíže narážel i při realizaci a vydávání 
jednoho ze svých stěžejních děl — Slovníku 
staročeského (zde se mu dostalo účinné pomo
ci a podpory E. Alberta). Teprve na konci ži
vota byl zahrnut vysokými poctami a jeho dílo 
došlo zaslouženého uznání. Vedle vlastní ba
datelské činnosti se významnou měrou podílel 
i na organizaci vědeckého života, zejména ja
ko dlouholetý redaktor odborných časopisů 
a revuí (Listy filologické a pedagogické) a ja
ko iniciativní spolupracovník Riegrova Slovní-
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ku naučného. Byl pohřben na vinohradském 
hřbitově v Praze.

G. vědecká aktivita zahrnovala zprvu obec
nou a srovnávací jazykovědu (G. věnoval po
zornost i čínštině), mytologii i ústní slovesnost 
na srovnávacím základě (publikoval ukázky 
z národních písní litevských a italských), sta- 
roindickou (překládal ze sanskrtu) a slovan
skou filologii; poslední se stala jedním z jeho 
hlavních badatelských zájmů, jak o tom svědčí 
četná vědecká pojednání i překlady (z ruštiny, 
bulharštiny a srbocharvátštiny). Od 1870 se 
soustřeďoval k bohemistice, převážně jazyko
vědné, která pak byla centrem jeho vědecké 
činnosti. G. měl rozhodující podíl v bojích 
o Rukopis královédvorský a zelenohorský. 
Z původního zastánce jejich pravosti došel 
postupně k přesvědčení, že jde o falza; zkou
mání jazyka RKZ pokládal za zásadní otázku, 
bez jejíhož vyřešení nelze pokračovat ve stu
diu staré češtiny; proto se snažil shromáždit co 
nejúplnější dokladový materiál, který by 
umožnil bezpečný soud o vývoji češtiny. Vy
užíval přitom všech svých znalostí srovnávací 
jazykovědy, literární historie, folkloristiky 
i starých textů. RKZ začal zkoumat (na strán
kách nově založeného časopisu Listy filologic
ké a pedagogické) v souvislosti s širší otázkou 
obrazného vyjadřování v slovanské písni; pro
jevem G. přesvědčení o pravosti rukopisných 
padělků byla ještě monografie z 1881. G. ná
zorový přelom měl hluboké kořeny v celé je
ho předcházející vědecké činnosti a v jeho 
způsobu vědecké práce. Rozhodujícím mo
mentem revize vlastních názorů se stala na 
počátku 80. let příprava obrany RKZ proti ná
mitkám A. Vaška, při níž si G. uvědomil někte
ré své metodologické chyby a omyly. Přejíma
je starší námitky proti jazyku RKZ kriticky, 
hledal G. většinou jejich nové zdůvodnění 
a uváděl i řadu námitek vlastních. Kritéria, po
dle kterých G. posuzoval autentičnost jazyka 
RKZ, se opírala o spolehlivé doložení hlásko
vé změny slova, tvaru nebo syntaktické vazby 
v staré češtině. G. jazyková kritika RKZ, kte
rou zahájil 1885 v Athenaeu útok proti do
mnělé pravosti památky, byla definitivně shr
nuta 1896 v Listech filologických studií O nové 
obrané padélaného Rukopisu královédvorské
ho. G. se postaral i o to, aby poznatky o RKZ 
získané jednotlivými vědními disciplínami by
ly navzájem konfrontovány a propojeny do 
uzavřeného kruhu důkazů; právě tím přispěl 

k situaci, že se koncem 19. století odborná 
otázka pravosti RKZ pokládala za principiál
ně vyřešenou. V průběhu rukopisných sporů si 
G. uvědomil badatelské úkoly bohemistiky, 
k jejichž plnění kolem sebe shromáždil okruh 
žáků (tzv. G. škola). — Plodem G. péče o no
vou spisovnou češtinu byla účast na Pravi
dlech hledících k českému pravopisu a tvaro
sloví (1902, 1903), jakož i autorství mluvnic. Ve 
vlastní badatelské činnosti dospěl G. 1878 
k významnému hláskoslovnému objevu tzv. 
zákona jotačního, 1883 formuloval pravidlo 
o rozdílu kvalitativní a kvantitativní negace 
v staročeské skladbě, kterého jazykověda vy
užila i mimo hranice slovanských jazyků. Od 
1885 začal publikovat větší úryvky ze svého 
stěžejního díla, Historické mluvnice jazyka 
českého,V druhém svém životním díle, Slovní
ku staročeském, si vytyčil úkol zachytit „všec
ku látku jazyka českého, dochovanou v pa
mátkách od doby nejstarší až po ustálení jazy
ka spisovného nového“, se zvláštním zřetelem 
k jazyku do konce 14. stol.; ani jednu z obou 
prací však nestačil dokončit. Do oblasti staro
české filologie zasahoval také výklady a edice
mi starých textů. — Na rozhraní 19. a 20. stol, 
byl G. vůdčí osobností české bohemistiky 
a slovanské filologie vůbec; je pokládán za za
kladatele moderního bádání o češtině. Meto
dologicky byl nejvýraznějším českým předsta
vitelem mladogramatického směru. G. práce 
speciálně bohemistické mají širší slavistický 
dosah, ať už šlo o díla o mluvnické stavbě, ne
bo o díla kladoucí lexikální základy staré češ
tiny. Jakožto střízlivý posuzovatel jazykových 
fakt čelil vytrvale násilnému zasahování a vli
vu puristických přepjatostí do vývoje živého 
jazyka; odtud pramenil i jeho odpor k jakému
koli apriorismu a k umělým konstrukcím ve 
výkladech jazykových dějů a procesů. G. vě
decká činnost přesahovala i do jiných badatel
ských odvětví, zejména do literární historie 
(k ní přivedly G. povinnosti vysokoškolského 
učitele v době, kdy se jazyk a literatura před
nášely společně). Ve svých univerzitních před
náškách o dějinách české literatury se G. pro
gramově vyhýbal romantizujícím interpreta
cím; podrobně a do hloubky probíral jednotli
vé památky, všímaje si jejich vzniku, rázu, vý
znamu i souvislosti s díly cizích literatur. Za
sloužil se zejména o všestranné prozkoumání 
Alexandreidy a spisů Tomáše ze Štítného, pa
mátek, jež podle jeho názoru představovaly
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vzor staročeštiny. (Od nich pak postoupili pří
slušníci G. školy k památkám české reforma
ce.)

ŠIFRA: Jan Geb. (Hvězda 1860). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Archiv fúr slavische Philologie (1877—94); Athe- 
naeum (1886—88); Beitráge zur vergleichenden 
Sprachwissenschaft (1873); Beseda (od 1864); Bese
da učitelská (od 1874); ČČM (od 1867); Hvězda 
(1860—62); Kalendář učitelů českoslovanských 
(1893); Kritická příloha, Lit. listy (příl. Nár. listů, 
1864 — 65): Květy (od 1867); Lid. noviny (od 1904); 
Listy filologické a pedagogické, pokr. Listy filolo
gické (od 1874; 1879 „Jiříkovo vidění“ v souvislosti 
s jinými pověstmi mystiky křesťanské, 1894 Některé 
novoty v češtině spisovné); Lumír (1863 Ukázky 
z národního básnictví bulharského); Nár. listy (od 
1873); Naše doba (od 1901); Památky archeologické 
a místopisné (od 1873); Pojednání KČSN 
(1885—91); Program pardubické reálky (1868); Roč
ní zpráva školy rodinné v Pardubicích (1868); Ro
dinná kronika (1863); Sborník vědecký Muzea Krá
lovství českého (od 1870; 1871 Příspěvky k historii 
českého pravopisu a výslovnosti staročeské); Sit- 
zungsberichte der Wiener Akademie (od 1878); Svě
tozor (od 1880); Zprávy vídeňské akademie (1880); 
Ženské listy (1878). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: 
Slovo o kritiku p. Fr. Prusíkovi (1878); Staročeský 
zlomek Evangelia svatojanského a filologické svě
dectví o jeho původu (1881); Poučení o padělaných 
rukopisích Královédvorském a Zelenohorském 
e; — posmrtně: O životě a spisích Tomáše ze 

ho (1923, usp. J. Vodehnal); Stati literárně dě
jepisné (1941, usp. A. Novák); Vzpomínky ze života 
J. G. (1908, 2. vyd. 1938, usp. M. Gebauerová). — Os
tatní práce: Slovanské jazyky, porovnávací výklad 
hlavních a charakteristických proměn hláskoslov- 
ných a tvarů flexivních (1869); Etymologické počát
ky řeči (1869); Uvedení do mluvnice české (1876); 
Hláskosloví jazyka českého (1877); Pravidlo o sta
ročeském e a ě a nové námitky proti jeho pravosti 
(1880); Odpověď na přídavek p. M. Hattaly ku 1. dílu 
Zbytků rýmovaných Alexandreid staročeských 
(1881); Staročeské sklonění zájmenné (1885); Staro
české sklonění substantiv kmene -o (1886); Staročes
ké sklonění substantiv kmene -a (1888); Staročeské 
sklonění složené (1889); Mluvnice česká pro školy 
střední a ústavy učitelské (1890); Krátká mluvnice 
česká pro první třídy škol středních (1891); Staro
české sklonění jmen kmene -ě (1891); Mluvnice čes
ká. Pro školy měšťanské (1893); Historická mluvnice 
jazyka českého. 1. Hláskosloví (1894), 3. Tvarosloví 
(1. Skloňování, 1896, 2. Časování, 1898), 4. Skladba 
(1929, ed. F. Trávníček); Příruční mluvnice jazyka 
českého pro učitele a studium soukromé (1900); Pra
vidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví 
s abecedním seznamem slov a tvarů (1902, s jinými); 
Slovník staročeský. 1. A-J (1903), 2., seš. 10—15 
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(1904-13), seš. 16 a 17 (1916. ed. E. Smetánka). ■ 
KORESPONDENCE: A. Novák: Na lodi přátelství 
(J. Gollovi z 1888), LidN 11. 11.1927; M. Weingart: J. 
G. o chemických zkouškách RK a o Masarykovi (J. 
V. Divišovi z 1887), ČMF 1933; F. Šimek: Listy G. 
profesoru Ignáci B. Maškovi (z 1875—79), LF 1937; 
M. Hýsek: J. G. strýci Václavu Draslarovi (z 1861), 
LF 1938; M. Weingart: Z G. korespondence (J. V. 
Divišovi z 1888; F. Pastrnkovi z 1890—1902), CMF 
1939; O. Svejkovská: Nad korespondencí J. G. s A. 
Heydukem (vzáj. koresp. z 1892—1902), Jihočes. sb. 
historický 1958; F. Svejkovský: Přátelství J. G. a J. 
Vlčka v dokumentech (vzáj. koresp. z 1884—1900), 
ČLit 1960. I REDIGOVAL časopis: Listy filologic
ké a pedagogické (1874—1904, s J. Kvíčalou a V. O. 
Slavíkem). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Novájada. 
Báseň Pana Smila Flašky z Pardubic (1876); Žaltář 
Wittemberský (1880); Přibíka z Radenína řečeného 
Pulkavy Kronika česká (1893, s J. Emlerem); Někte
rá akta z kanceláře Jindřicha Korutanského (1908). 
■

BIBLIOGRAFIE: Soupis prací J. G., in J. G.: Stati 
literárně dějepisné (1941); T. Syllaba: J. G. Biblio
grafický soupis... (1979). ■ LITERATURA: M. Ge
bauerová: Rodinné vzpomínky na J. G. 1—3 (1926— 
32). ■ J. Jireček: O nejnovějších námitkách proti 
pravosti našich starých památek (polemika), ČČM 
1878; an.: Prof. dr. J. G., Světozor 1880; an.: Prof. dr. 
J. G., Zlatá Praha 1886; J. Grégr: Na obranu Rukopi
sů královédvorského a zelenohorského (polemika, 
1886; i v NL); F. Zákrejs: O novější výpravě proti 
Rukopisům, Osvěta 1886 -i- O nynější výpravě proti 
Rukopisům, Jitřenka 1886 4- O nynějším výzbroji 
proti našim Rukopisům, Osvěta 1886 (polemika); F. 
Prusík: K obraně Rukopisů královédvorského a ze
lenohorského, Světozor 1886; J. Kvíčala: Ku sporu 
o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohor
ského (obrana proti osvědčením prof. Masaryka 
a prof. G.), NL 10. 8. a 11. 8. 1886; M. Hattala: Pří
spěvek k obraně Rukopisu královédvorského (k za
mítnutí podpory J. G. na vydání Staročeského slov
níku), Světozor 1886/87; J. Grégr: Páně G. důkazy, 
NL 12. 4. 1888; I. B. Mašek: O čem svědčí proužky 
RK, ČČM 1889 + Příspěvky k obraně Rukopisu 
královédvorského, ČČM 1893; F. Zákrejs: Naše ne
přemožené Rukopisy, Osvěta 1896; V. Flajšhans: 
Boj o Rukopisy, ČČM 1896 (i sep.) + Poznámky 
k odpovědi prof. G. na pojednání „Boj o Rukopisy“, 
Osvěta 1896; ■ k šedesátinám: F. Bílý, Světozor 
1898; J. K. (Kvapil), Zlatá Praha 1898; J. Zubatý, Čes. 
revue 1898; J. Hanuš: Z dějin české literární historie, 
in Rozpravy filologické věnované J. G. (1898) ■; an. 
(V. Tille): Kritické umění a věda, NL 10. 1. 1902; ■ 
nekrology: Z. Nejedlý, Pražská lid. revue 1907 → 
Z české kultury (1951); E. Smetánka, LF 1907; A. 
Novák, LF 1907 → Zvony domova (1916); V. Flajš
hans, Osvěta 1907; J. Zubatý, Čech. Revue 1907 + 
Almanach ČAVU 1908 ■; M. Gebauerová: Vzpo-
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minky ze života J. G., LF 1908; M. Hýsek: J. G. bá
sník, ČMF 1911; J. Herben: J. G., in Boj o Rukopisy 
— po 25 letech, Čas 15. 2. 1911; F. Bílý: In memori- 
am, NŘ 1917 + Z mých vzpomínek na J. G., NŘ 
1919; A. Novák: Ještě jeden buditel, LidN 4. 4. 1922;
F. Mareš: Vědecké metody realismu, zvláště v otáz
ce Rukopisů (1927); K. Kettner: Měl G. Rukopis ze
lenohorský v rukou?, Čech 1928; F. Mareš: Klam- 
nost důkazů podvržení Rukopisů královédvorského 
a zelenohorského. Z G. Poučení o padělaných Ru- 
kopisích z r. 1888 (1928); A. Novák: Dva jazyko- 
zpytci, LidN 22. 3. 1931; J. E. Hanka: G. kouzla zba
vený (Svědectví M. Gebauerové o RKZ), Fronta 
1932/33 4- G. chemie aneb Paradoxy duchové vědy, 
Fronta 1933/34; m. n. (M. Novotný):. Pozůstalost J.
G. , LidN 7. 11. 1936; ■ k 100. výr. nar.: F. Trávníček, 
LidN 8. 10. 1938; V. Šmilauer, NŘ 1938; M. Wein- 
gart, ČMF 1939 ■;■ ref. Stati literárně dějepisné: F. 
Trávníček, LidN 21.12. 1941; V. Š. (Šmilauer), ČMF 
1942; J. Hrabák, Slovo a slovesnost 1942 ■; F. Tráv
níček: Historik českého jazyka J. G., in Zdeňku Ne
jedlému ČSAV (1953J; J. Schieszl: Co je s vědeckou 
pozůstalostí J. G.?, NR 1955; J. Daňhelka: J. G. a Lis
ty filologické, LF 1957; Kv. Hodura: J. G. a český 
spisovný jazyk, NŘ 1957; J. Lípa: J. G., Slovanský 
přehled 1957; F. Spal, J. Spal: K 50. výr. úmrtí..., 
Čes. jazyk 1957; A. Šlechtová: Poměr KČSN ke G. 
Slovníku staročeskému, sb. Akademiku V. Vojtíško
vi k 75. narozeninám (1958); K. Mářa: G. Ukázky 
z národního básnictví bulharského, AUC Praha, Sla
vica Pragensia 2, 1960; J. Kočí, M. Otruba, M. Řep
ková, M. Komárek in sb. Rukopisy královédvorský 
a zelenohorský. Dnešní stav poznání (1969).

vk

Marie Gebauerová

* 8. 12. 1869 Pardubice
† 7. 1. 1928 Praha

Spisovatelka knih pro mládež, románové kroniky 
a vzpomínek, editorka díla B. Němcové, literární his- 
torička a překladatelka z ruštiny.

Byla dcerou filologa Jana G. Vyrůstala v har
monickém prostředí početné intelektuálské 
rodiny, od 1870 žila v Praze. Po absolvování 
vyšší dívčí školy vystudovala Ústav pro vzdě
lání učitelek, po maturitě (1888) se stala mimo
řádnou posluchačkou filoz. fakulty a zároveň 

nastoupila učitelské místo na smíchovské dívčí 
škole, kde byl ředitelem cestovatel a spisova
tel J. Kořenský. Od školního roku 1889/90 byla 
učitelkou, později ředitelkou dívčí měšťanské 
školy na Vinohradech. Na podzim 1924 odešla 
ze zdravotních důvodů do výslužby. Po válce 
byla členkou čítankové komise a pracovala 
v komitétu sdružení Umělecká výchova na Vi
nohradech. Velmi těžce ji zasáhla smrt dvou 
nejmladších bratrů (nadějný historik Jan G. 
zemřel 1908 na tyfus, Jiří G. za války v ital
ském zajetí), jejichž výchově se po smrti mat
ky jako nejstarší z dcer věnovala. 1900—13 
procestovala G. téměř celou Evropu (Francii, 
Itálii, Dánsko, Německo, Rakousko-Uhersko) 
a pravidelně trávila prázdniny ve Slovinsku.

Beletristické dílo M. G. se rozpadá na dvě 
námětově i formálně odlišné části. První 
z nich, obsáhlejší a významnější hlavně pro 
další vývoj dětské prózy, je v podstatě auto
biografická a memoárová. Sem patří knížky 
námětově těžící ze života a prostředí vlastní 
rodiny (Jurka, Péťa pes), které znamenaly vpád 
realismu a psychologie do literatury pro mlá
dež. Vyznačují se velkou schopností pozoro
vací, pedopsychologickou a porozuměním pro 
dětskou duši. Dětské postavy jsou v nich líče
ny jako svébytné, samostatně myslící a proží
vající bytosti, ne již jen jako ilustrace k vý
chovným záměrům; odhalením dosud nezná
mého vnitřního světa dětí se tu dětská literatu
ra dostává do úzké souvislosti s celonárodním 
písemnictvím. Dětské románky M. G. jsou 
psány s poezií, humorem a s ohledem na ro
dinnou realitu. Deníkový záznam postřehů, zá
žitků a epizod je proložen autorčinými úvaha
mi, kterými se obrací přímo nebo nepřímo 
k dospělým. Nejdůsledněji užila G. své kroni- 
kářské metody v poslední, nedokončené knize 
Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera, která 
má klíčový význam především pro studium 
bojů o Rukopisy. Druhou část díla G. tvoří 
realistické povídky pro mládež, sebrané do ně
kolika knih: stojí poněkud ve stínu populární
ho Jurky, nejsou již tak bezprostřední a vý
chovná tendence je v nich již více patrna, v ur
čitém ohledu však stojí umělecky výše. Usilují 
o pevnou kompozici a realistické postižení 
procesu vytváření charakteru u dospívající 
mládeže, o neidealizující pohled na výchovný 
vliv rodiny a školy. Sem patří i románová kro
nika patriarchálního selského života ve slovin
ských Alpách Rod Jurija Klemenčiče, ke které

791



Gebauerová

G. čerpala látku ze svých prázdninových po
bytů. Na osudech typické selské rodiny sleduje 
rodinné a společenské řády i mravní a nábo
ženské poměry Jihoslovanů, ohrožených ger
manizací. Ve středu literárněvědného zájmu 
G. stála B. Němcová: edičně připravila její Se
brané spisy, napsala k nim předmluvy, sebrala 
a utřídila její korespondenci, zdramatizovala 
pro loutkové divadlo pohádku Jak Jaromil 
k štěstí přišel a vydala několik monografic
kých studií.

ŠIFRA: G. M. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 
1906); Čas (od 1908); Časopis učitelek (od 1905); 
Čes. osvěta (od 1910); Čes. slovo (od 1921); Hlídka 
Času (od 1913); Kalendář paní a dívek českých 
(1911); Klas (od 1923); Krajem Pernštýnův (od 
1922); Kramerius (od 1905); Květy (od 1902); Lid. 
noviny (od 1912); Listy filologické (od 1906); Lumír 
(od 1913); Morav, slez, revue (od 1914); Národ (od 
1917); Nár. listy (od 1910); sb. Naše Praha (1924); sb. 
Našim legiím (1920); Novina (od 1909); sb. Nůše po
hádek 1 (1918); sb. Památník K. Havlíčka Borovské
ho (1921); sb. Rádce nákupu knih (1918); Topičův 
sborník (od 1914); Úhor (od 1913); Vzkříšení (od 
1906); Zlatá Praha (od 1911). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Jurka (R pro ml., b. d., 1901); Obrázky (PP pro ml., 
1905); Péťa pes (R pro ml., 1916); Rod Jurija Kle- 
menčiče (R 1918); Jak Jaromil k štěstí přišel (D pro 
loutky, b. d., 1919); Na zemi (PP pro ml., 1920); Je 
svět samá švanda? (PP pro ml., rozšířené Obrázky, 
1921); Jurka student (R pro ml., 1922); Rodinné 
vzpomínky na Jana Gebauera (1—2 1926,3 1932). — 
Překlad: Deník Marie Baškircevové (1908). — Ostat
ní práce: Dějepis pro školy měšťanské 1—2 
(1908—09, s A. Jirákem a G. Reitlerem). ■ REDI
GOVALA periodikum: Časopis učitelek, obor český 
jazyk (1908—1921); edici: Pěkné knihy pro mládež 
(od 1908). ■ USPOŘÁDALA A VYDALA: Sebrané 
spisy B. Němcové (14 sv., 1904—20, s V. Tillem a J. 
Vlčkem); B. Němcová (výbor a úvod, 1920); B. Něm
cová (životopisné pásmo z dopisů a děl, b. d., 1920).
■

LITERATURA: ■ ref. Péťa pes: K. V., Naše doba 
1915/16; Promyk (Hanuš Sedláček), Úhor 1916, s. 
118 ■;■ ref. Rod Jurija Klemenčiče: jv. (J. Vodák): 
Spisovatelky, LidN 14. a 22. 5. 1918; F. X. Salda, 
Kmen 1918 → KP 10 (1957); K. Sezima: Zásady ro
mánové kompozice, Lumír 1918; F. S. Procházka, 
Zvon 1918; Á. P. (A. Procházka), Moderní revue 
1918 ■;■ ref. Jurka student: K. H., Naše doba 
1921/22; J. K., Nové Čechy 1921/22 ■;■ nekrology: 
A. Novák, LidN 10. 1. 1928; V. F. Suk, Úhor 1928, s. 
21; V. Brtník, Lit. rozhledy 1927/28; A. Pražák, Naše 
věda 1928; L. Pölzelbauerová, Čas. učitelek 1927/28 
■ ;■ ref. Rodinné vzpomínky na J. Gebauera: Č. (Em. 
Čapek), Nové Čechy 1927/28; A. Novák, LidN 17. 

10. 1928 a 13. 1. 1932; Kv. Hodura, NŘ 1928 a 1932 
■ ; F. Pražák: M. G., in Spisovatelé učitelé (1946); S. 
Mackovík: M. G., Učit, noviny 4. 12. 1969; an.: Sto 
let od narození učitelky a spisovatelky M. G., Ko
menský 1969.

sm

Irma Geisslová

* 6. 7. 1855 Budapešť (Maďarsko)
† 27. 5. 1914 Jičín

Básnířka a prozaička, autorka povídek zaměřených 
k výchově lidu a knih pro mládež.

Nej starší ze čtyř dětí železničního úředníka; 
jeho rodina se často stěhovala, G. s ní mj. po
bývala ve Vídni (1862—63), v Pardubicích 
(1863—64), v Čes. Třebové (1865—68) a v Pra
ze (1868—74). V cizím prostředí G. nenavště
vovala školu a také později se o její vzdělání 
staral jen otec. Po matčině smrti (asi 1869) pe
čovala o domácnost sama. 1874 se rodina opět 
přestěhovala do Budapešti, 1880 do Prahy 
a po penzionování otce 1884 do Jičína. Zde ži
la G. po otcově smrti s rodinou nemocné sest
ry ve velmi stísněných poměrech.

Literatuře se začala G. věnovat za svého 
druhého pobytu v Budapešti, kdy v Lumíru 
1874 otiskla básně, ovlivněné poezií V. Hálka. 
Nerudovým přičiněním vydala formálně vy
spělou sbírku intimní lyriky Imortely, věnova
nou vzpomínkám na matku a ztracenou lásku; 
knihu doplnila básněmi inspirovanými poby
tem v přírodě. Krajinná poezie převládá ve 
sbírce Z Podkrkonoší, kam zařadila G. i něko
lik lyrickoepických básní mytizujících vznik 
některých skalních útvarů v Českém ráji. Další 
publikovaná básnická tvorba, obsahující vlas
tenecké verše, krajinnou deskripci^ historic
kou reflexi, nepřesahuje dobovou konvenci. 
Subjektivní a teskná poezie Imojtěl nenašla 
u soudobé kritiky pochopení; teprve nedávná 
konfrontace (I. Slavík) sbírky a veršů z ruko
pisné pozůstalosti s pozdější českou básnickou 
tvorbou zdůraznila spontánnost a opravdo
vost citu v těchto básních a zařadila G. do lite-
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rárního vývoje jako významnou předchůdkyni 
poezie 90. let. Prozaická tvorba G., uveřejňo
vaná v časopisech a kalendářích, je zaměřena 
k výchově lidu v duchu vlasteneckých hesel, 
např. k podpoře kapitalistického podnikání 
českých lidí (Inženýr Racek, Stojanová říše). 
Trvalým přínosem je uvedení železničářského 
prostředí do české literatury (Lid na železnici). 
Tvorba pro děti zůstala poplatná tradičním 
představám o její didaktické funkci. Dramatic
ké pokusy (Valdštýn v Jičíně, Nápadníci) byly 
hrány jen cestující společností a ochotníky 
v Jičíně. Do jičínského časopisu Krakonoš 
psala G. referáty o knihách.

PŘÍSPĚVKY in: Americká besídka; Besídka malých 
(od 1884); alm. Biblí k svobodě (1882); Budečská za
hrada (od 1877); Česká mládež (od 1898); Čes. včela 
(od 1876); Domácí hospodyně (od 1893); Domácí 
krb; Jarý věk (od 1883); Kalendář paní a dívek; Ko
leda (od 1877); Krakonoš; Květy (od 1882); Lada; 
Lumír (od 1874); Máj (Příbram, 1880); Malý čtenář 
(od 1885); Nár. listy (od 1881); alm. Nitra (1876); 
Osvěta (od 1901); Paleček (od 1876); Podřipan (od 
1888); Ruch (od 1880); Slovan texaský; Studentské 
listy (od 1882); Světozor (od 1882); Švanda dudák 
(1896); Vánoční album (1881-82); Vesna (od 1883); 
Věstník amerických Čechů; Zlatá Praha (od 1884); 
Zvon (od 1901}; Ženské listy (od 1877); Ženské listy 
(USA). I KNIŽNĚ. Beletrie Amorteiy (BB 1879); Di
voké koření (BB, PP a DD 1881); Luční kvítí (BB 
a PP 1882); Lid na železnici (PP 1885); Inženýr Ra
cek (R 1887); Vlnobitím ku přístavu (R 1888); V pís
ních a květech (BB a PP pro ml., 1888); Z Podkrko
noší (BB a aktovka Valdštýn v Jičíně, 1889); Lípové 
květy (BB pro ml., 1892); Mračný a Hrabín (P 1895); 
Venouš (P b. d., 1904); Stojanová říše (P b. d., 1912); 
— posmrtně: Básně z pozůstalosti I. G. (1915, usp. É. 
Zelenková-Geisslová). — Výbor: Zraněný pták 
(1978, usp. I. Slavík; obs. též práce z pozůstalosti). ■ 
SCÉNICKY. Hra: Nápadníci. ■

LITERATURA: ■ ref. Imortely: an. (J. Neruda), 
NL 14. 12. 1879 + Osvěta 1880, obojí → Literatura 
3 (1966); B. Čermák, Čes. včela 1880; an. (E. Krásno- 
horská), Ženské listy 1880; s., Květy 1880, s. 246 
ref. Divoké koření: an. (J. V. Sládek), Lumír 1881; O. 
Mokrý, Květy 1881; V. Silvan (Schwab), Lit. listy 
1881; an., Ruch 1881 ■ ; F. Bačkovský: I. G., Lit. ob
zor 1882; J. Neruda: I. G., Humorist, listy 1885 → 
Podobizny 3 (1954); ■ ref. Inženýr Racek: -aue- (H. 
G. Schauer), Lit. listy 1887; J. V. (Vyhlídal), Hlídka li
terární 1888 ■;■ ref. Vlnobitím ku přístavu: J. Vyhlí
dal, Hlídka literární 1888; V. Podhradský (Špaček), 
Vlasť 1888 ■; A. Vlas: ref. Mračný a Hrabín, Hlídka 
literární 1895; an.: K padesátinám I. G., Zlatá Praha 
1905; ts nekrology: F. V. Vykoukal, Osvěta 1914; P. 
Maternová., Ženský svět 1914; an., Jičínský kraj 31. 

5. 1914; an., Zlatá Praha 1914; an., Zvon 1914 ■; J. 
Urban: I. G., in České ženy 1 (1922); J. Čihule: I. G., 
Sborník muzejního spolku v Jičíně 1935/36; I. Sla
vík: I. G., Texty (Hradec Král.) 1970 -I- Neznámá 
hvězda naší poezie, Naše rodina 1971 + in I. G.; 
Zraněný pták (1978); ■ ref. Zraněný pták: B. Dokou
pil, Rovnost 19. 7. 1978; M. Blahynka, Tvorba 1978, 
č. 27 ■.

dh

František Gel

* 18. 9. 1901 Město Albrechtice u Krnova
† 17. 10. 1972 Praha

Žurnalista a rozhlasový zpravodaj, autor četných 
rozhlasových reportáží; tvůrce literatury faktu, za
měřené především k příkladným typům životní akti
vity a odvahy a určené většinou dospívající mládeži; 
překladatel z angličtiny, němčiny a latiny.

Pův. jm. F. Feigel. Syn soudce, pocházel z ži
dovské rodiny, oba rodiče zahynuli v koncen
tračním táboře. Po maturitě na klasickém 
gymnáziu v Prostějově (1919) absolvoval roč
ní abiturientský kurs při obchodní akademii 
a stal se českým korespondentem Všeobecné 
bankovní jednoty v Brně. Zde započal studium 
práv, které nedokončil. Od 1924 pracoval jako 
brněnský dopisovatel pražského čtrnáctidení
ku Soudní síň a t. r. byl z podnětu K. Čapka 
přijat do redakce Lidových novin, kde působil 
do 1933. Poté přešel za K. Z. Klímou do praž
ského vydavatelství Melantrich a psal hlavně 
do A-Zetu. 15. 3. 1939 dal výpověď a byl bez 
zaměstnání. V listopadu 1939 odešel ilegálně 
za hranice a po dvouměsíční cestě (přes Ma
ďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Li
banon) dorazil do Francie, sloužil v 1. čs. divizi 
jako vojenský redaktor, nejprve ve Francii, 
pak v Anglii; s čs. invazní jednotkou se vrátil 
na pevninu a do konce války byl frontovým 
zpravodajem pro zahraniční CTK a pro české 
noviny vycházející na východní frontě, v An
glii a v zámoří. Po návratu do vlasti 1945 se 
stal redaktorem politického vysílání Čs. roz
hlasu v Praze. Od září 1945 do října 1946 pů
sobil jako zpravodaj při norimberském proce-
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su, od června Í948 do června 1949 pracoval 
jako tiskový atašé v Londýně a v Paříži, odkud 
se vrátil k rozhlasové práci. Od 1955 přednášel 
na katedře novinářství UK; 1962 byl jmeno
ván docentem, 1968 profesorem v oboru teorie 
novinářství na fakultě sociálních věd a publici
stiky, 1969 byl penzionován.

Zpočátku se G. věnoval hlavně práci soud- 
ničkáře (jednak v Lid. novinách, kde vystřídal 
R. Těsnohlídka, jednak v časopisech Melantri- 
chu); na tyto zkušenosti navázal i později jako 
autor reportáží z norimberského procesu. 
Druhá souvislá linie jeho publicistiky je znače
na zájmem o konstruktivní stránky lidské čin
nosti; rýsuje se již v novinových sloupcích, 
rovněž v dokumentární publikaci vzdávající 
hold neokázalému hrdinství práce (O lidských 
povoláních), a po 1945 vyúsťuje v tematicky 
široce rozprostřenou tvorbu zpravodaje, re
portéra a tvůrce literatury faktu. Psal hlavně 
reportáže s budovatelskou tematikou (např. 
rozhlasová tzv. Bílá kronika 1946—48) a ori
entoval se také na problematiku vědeckého 
a technického pokroku (pořady o Resslovi, 
Hrozném, Heyrovském, Pasteurovi, Ciolkov- 
ském, o sovětských družicích atd.). Z tohoto 
zájmu se zrodila jeho knižní díla. Autor se 
v nich přidržoval reportážní stylizace, výslov
ně se označoval a také se projevoval jako re
portér: např. výběrem faktů, důrazem na mo
ment akce i živým hovorovým podáním; ze
jména se však tato „reportážní“ důslednost, 
jak jí autor rozuměl, prosazovala snahou o dů
kladnou fakticitu, mnohdy právě převyšující 
nároky tradičního žánru. Tak biografie tvůrců 
„dvou vítězných písní“ (Internacionála a Mar- 
seillaisa) jsou zasazeny do širokého panora
matu francouzských dějin, vyprávění o prů
kopníkovi čs. letectví E. Čihákovi (Jak jsem 
létal a padal) je zároveň kapitolou z dějin 
techniky, životopis L. Pasteura {Přemožitel ne
viditelných dravců) zasahuje do vědní oblasti 
mikrobiologie, životopis Keplerův (Syn čaro
dějnice) seznamuje s astronomií, atd.; G. vy
právění, určená hlavně mládeži, scelují pouč
nou složku s napínavým pásmem příběhu 
a dosahují tak zamýšleného účelu: působit si
lou příkladu a zaujrqout pro dobrodružství 
poznání. — V jistých souvislostech s původní 
tvorbou vznikaly G. překlady z literatury an
glické a americké (např. volba dobrodružného 
žánru pro mládež), německé a latinské (pře

klad Oldřichova cestopisu se stal podkladem 
G. rozhlasového pásma).

PSEUDONYM, ŠIFRA: M. Uden (rozhlas); -gel- (z 
toho lit. jm. Gel). ■ PŘÍSPĚVKY in: A-Zet; Čes. slo
vo; Českosl. novinář; Českosl. voják; Dobrý den (od 
1927); Kult, tvorba; Lid. noviny (od 1924); Lit. novi
ny; Nár. práce (od 1927); Přítomnost; Soudní síň (od 
1924); Svět v obrazech; Světozor (od 1927); Telegraf 
(od 1933). ■ KNIŽNĚ. Původnípráce.Internacioná- 
la a Marseillaisa, dvě vítězné písně (lit. faktu, 1952, 
upr. vyd. 1971 s tit. Hlas vzdoru); Jak jsem létal a pa
dal (lit. faktu, pro ml., 1957, doplň, vyd. 1965; podle 
vypravování E. Čiháka); Přemožitel neviditelných 
dravců (lit. faktu, pro ml., 1959, doplň, vyd. 1965, 
zkrác. vyd. 1972 s tit. Syn Napoleonova seržanta); 
Syn čarodějnice (lit. faktu, 1971); — posmrtně: Pane 
doktore ... (lit. faktu, 1975, s použitím díla J. Pfeiffe- 
ra upr. a rozšiř. Ž. Živná); torzo rukopisu F. G. o za
čátcích rozhlasu in R. Křesťan: Budeš v novinách 
(1976). — Překlady: B. Kellermann: Vladaři snů 
(1927, podp. F. Feigel); E. M. Remarque : Cesta zpát
ky (1931, podp. F. Feigel) + Na západní frontě klid 
(1964); V. Bibl: Orlík, syn Napoleonův (1933, s A. 
Schiffovou; podp. F. Feigel); B. de Las Casas: O ze
mí indijských pustošení a vylidňování zpráva nej- 
stručnější (1954); Mark Twain: Dobrodružství Huc- 
kleberryho Finna (1955) 4- Dobrodružství Torna 
Sawyera (1955) 4- Princ a chuďas. Yankee z Con- 
necticutu na dvoře krále Artuše (1957) 4- Tom Sa- 
wyer detektivem (1959) 4- Pozlacený věk (1962, s M. 
Maškovou); A. M. Jokl: Opravdové zázraky Basilia 
Knoxe (1957); R. Lardner ml.: Extáze Owena Muira 
(1957); K. Opitz: Můj generál (1957) 4- Muzikanti 
třetí říše (1963); A. C. Doyle: Pes baskervillský 
(1958) 4- Ztracený svět (1971); Bratr Oldřich, Čech 
z Furlánska: Popis východních krajů světa (1962, 
s R. Kocourkem, s doplňky F. G.); E. S. Gardner: 
Případ Arleny Ferrisové (1962); R. Gordon: Doktor 
v domě (1969); P. Cheyney: Ovšemže řekla ano 
(1969); M. Z. Thomas: Za obzorem čeká svět (1969); 
E. Wallace: Když gangsteři ovládli Londýn (1971); 
T. Wilder: Březnové idy (1972). — Ostatní práce: 
Přes práh vesmíru (1958, s jinými). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: O lidských povoláních (2 sv., příspěvky 
do ankety Lid. novin 1924, 1931). ■

LITERATURA: ■ ref. O lidských povoláních: K. 
Čapek, LidN 18. 10. 1931; J. L. F. (Fischer), Index 
1932 ■;■ ref. Internacionála a Marseillaisa: K. Res- 
ler, ČLit 1954; J. O. Fischer, NŽ 1954; M. Michálek, 
LitN 1953, č. 8 ■; Z. Vavřík: ref. Jak jsem létal a pa
dal, LitN 1957, č. 36; ■ ref. Přemožitel neviditelných 
dravců: J. Kolářík, LitN 1959, č. 34; M. Blahynka, 
Plamen 1959, s. 433; VF (V. Forst), Kultura 1962, č. 
40 ■;■ k šedesátinám: dvk (K. Dvořák), LitN 1961, 
č. 37; Z. Mahler, Kultura 1961, č. 37; J. Pilař, Čs. no
vinář 1961, č. 9 ■; J. Branžovský in Sborník rozhla
sových pásem F. G. (rozmnož., Čs. rozhlas Praha,
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1965); (RK) (R. Kocourek): Novinářské štěstí F. G., 
Lid. demokracie 18. 9. 1966; S. Toms ml.: Akademie 
ocenila práci novinářů (o udělení ceny ČSAV F. G.), 
Novinář 1966, č. 1; J. Huttlová, E. Svobodová: Za 
profesorem F. G., Zprávy Jednoty klas, filologů 
1973, ě. 2; svs.: ref. Pane doktore..., Svob. slovo 29. 
8. 1975; J. Wenig: Klasik novinářství F. G., Štafeta 
1976, č. 3; vl. (Š. Vlašín): Nedožité jubileum reporté
ra, Tvorba 1976, č. 38; B. Kraus: Z mládí F. G, Novi
nář 1978, č. 5.

ah, et 

rady k spořádanému životu jsou ve výkladech 
konfrontovány s křesťanským ideálem. G. čes
ký překlad žalmů se nedochoval. G. psal také 
latinské příležitostné básně.

RUKOPISNĚ: Logica (po 1590); Rhetorického 
umění kniha první (po 1590); M. T. Cicero: Paradoxa 
(překlad). I EDICE: Logika (1926, ed. Č. Stehlík). ■

BIBLIOGRAFIE: F. M. Bartoš: Soupis rukopisů 
Národního muzea v Praze, d. 1, č. 1 057 (1926); Ru
kověť human. básnictví 2 (1966). ■ LITERATURA: 
Č. Zíbrt: Česká logika ze 16. století od Š. G. S., ČČM 
1898; Z. Winter in Život a učení na partikulárních 
školách v Čechách v 15. a 16. stol. (1901); K. Svobo
da: Š. Gelenia S. překlad a výklad Ciceronových Pa
radox, LF 1916 4- S. Gelenia S. Logika a Rétorika, 
LF 1917; J. Král in Š. G. S.: Logika (1926); Rukověť 
human. básnictví 2 (1966).

A
Zikmund Gelenius viz Zikmund Hrubý 
z Jelení

Šimon Gelenius Sušický

* asi před 1570 Sušice
† 17. 8. 1599 Sušice

Autor filozofických učebnic.

Uváděn též jako Jelenius (pravděpodobně syn 
Jana Jelena). Studoval 1581 na malostranské 
škole, pak na pražské univerzitě (1591 bakalá
řem). 1592—97 byl rektorem školy v Českém 
Brodě, 1597 se vrátil do Sušice, kde se oženil, 
ale zakrátko zemřel na mor.

Jako učebnice pro své žáky zpracoval podle 
oblíbených děl francouzských humanistů P. 
Rama a A. Talaea první české spisy o logice 
a rétorice. Zpracováním Rámová díla pronikla 
do české literatury modernější humanistická 
koncepce logiky, překonávající středověké 
aristotelské pojetí. Význam G. textu tkví i ve 
snaze vytvořit české filozofické názvosloví. 
Doplňkem obou učebnic je v rukopisném 
sborníku, pocházejícím patrně z autorova 
okolí, jeho bohatě komentovaný překlad Cice- 
ronova filozofického spisu Paradoxa; stoické

František Gellner

* 19. 6. 1881 Mladá Boleslav
† asi září 1914 válečná fronta Halič

Básník a satirik, jenž v lyrice popěvkovitého charak
teru dospěl od mravní deziluze ke skeptické vyrov
nanosti, prozaik, fejetonista, dramatik, karikaturista, 
grafik a malíř.

Jeho otec, nezámožný židovský obchodník, 
byl přesvědčením socialista se zájmem o sou
dobou literaturu, matka měla spisovatelské 
sklony. V Mladé Boleslavi vychodil G. základ
ní školu a 1891—99 také gymnázium. Za studií 
se spřátelil s mladším spolužákem, básníkem J. 
Machem, podílel se na vydávání mladobole
slavských studentských časopisů Lípa, Lucer
na, Péle-méle a Mládí a uveřejňoval v nich 
verše, překlady (Goethe, Heine, Nietzsche, 
Stirner) i kresby. Po maturitě odešel na techni
ku do Vídně, kde však během dvou let složil 
pouze zkoušku z kreslení. Žil bohémským ži
votem, navštěvoval anarchistické schůze a za
čal psát do Nového kultu. 1901 odešel na báň
skou akademii v Příbrami, pokračoval v dří
vějším způsobu života a zajížděl často do Pra
hy, mj. i mezi anarchistickou společnost
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v Neumannově olšanské vile (K. Toman, F. 
Šrámek, M. Majerová, J. Mach, L. Freimuth 
aj.). Na podzim 1904 nastoupil v Litoměřicích 
dvouletou vojenskou službu, ale po roce šika
nování byl propuštěn. 1905 odjel na malířská 
studia do Mnichova, ještě téhož roku do Paří
že, kde se živil ilustracemi pro satirické časo
pisy Rire, Cri de Paris a Le temps nouveau. 
Stýkal se zde s K. Tomanem, M. Majerovou 
a H. Malířovou. 1908 se kvůli otcově nemoci 
vrátil do Čech, 1909 vstoupil na malířskou 
akademii v Drážďanech a po roce znovu odjel 
do Paříže. Od poloviny 1911 žil v Brně, kde 
přispíval do Lidových novin, nejprve externě 
jako karikaturista, později se stal členem re
dakce a literárně se staral o poslední stránku 
nedělní přílohy listu, Večerů. Soustředil se 
k pilné a mnohotvárné umělecké práci a zú
častňoval se i politického života, především ja
ko jednatel Občanského klubu Lidové strany 
pokrokové. V srpnu 1914, přestože byl nemo
cen, narukoval do Mladé Boleslavi a odtud za
krátko odjel na haličskou frontu. Od 13. 9. 
1914 byl u svého pluku veden jako nezvěstný.

Počátky G. poezie jsou poznamenány hei- 
novskou ironií a sebeironií. Pod cynicky lehko
vážným titulem prvotiny Po nás ať přijde poto
pa! se skrývá konflikt mladické opravdovosti 
s malostí doby, pokryteckými ideály a malo- 
měšťáctvím. Tato rozhodující básníkova život
ní zkušenost vyznívá buďto pateticky hořkým 
zklamáním, nebo suše konstatující rezignací. 
Vystřízlivělá básníkova dychtivost po životě 
se omezila na oblast milostných vztahů, neú
prosně střízlivý pohled přitom odhaluje jejich 
sexuální základ. Zdůrazňovanou banalitou 
motivů, jejich deziluzívním pojetím a důrazem 
na jednoznačné přímé pojmenování se G. sta
věl ostře proti soudobé symbolistně dekaden
tní poezii, jejímž poetizujícím obratům a ele- 
gické náladě však zůstal místy poplatný. Skep
se k vůdčím hodnotám společnosti se ještě 
prohloubila ve sbírce Radosti života: bolestné 
zpovědi se tu proměnily ve věcný nadhled. Zá
roveň s odstupem od vlastních bolestí obracel 
se básník — místy s neskrývaným soucitem — 
k utrpení druhých. Zvýšená předmětnost po
hledu vedla k epizaci básní, k dějovému navo
zení výjevů a scének z noční ulice, hospod 
a kaváren, převažujících dějišť vší G. tvorby. 
Intonaci popěvku spojuje G. nyní výrazněji se 
slovními obraty, refrény a pointami kupletů 
a šansonů. V posmrtně vydaných Nových ver

ších dále pokračovala epizace a objektivizace; 
skepse tu získala vyrovnaný, teskný tón. Tragi
ka lidského života, kterou G. prvotina zpří- 
tomňovala s hněvivým patosem, je tu sledová
na z chápavého odstupu a komentována jako
by mimochodem nonšalantními hovorovými 
obraty. Postoj nezaujatého pozorovatele, kte
rý pouhou praktickou aplikací nebo logickým 
rozvedením odhalí pokrytectví vznešených 
frází, prohloubil G. v básních politickosatiric- 
kých, navazujících na havlíčkovskou tradici. 
Za svého brněnského působení jimi ve Veče
rech pravidelně sledoval i běžné aktuality 
a doprovázel je satirickými kresbami; trvalou 
hodnotu mají především sarkastické portréty 
oportunistických politiků z řad mladočechů, 
klerikálů a sociálních demokratů. V Cestě do 
hor a jiných povídkách je autorův pohled na 
lidské slabosti nej konkrétnější v prózách z ži
dovského prostředí. Organičtěji než v těchto 
anekdotických příbězích spojil G. epický 
sklon svého posledního údobí se svou životní 
filozofií v rozsáhlé veršované skladbě Don Ju
an. Tradiční látka, modernizovaná a ironicky 
traktovaná, mu umožnila rozehrát v hrdino
vých příbězích všechny polohy životního po
stoje, jimiž prošla jeho lyrika. Časopisecky 
uveřejňoval G. též fejetony, zvláště o zážitcích 
z pobytů v cizině, o umění a politice. Jako 
v celé jeho tvorbě skrývá se tu pod výrazovou 
prostotou a humorně zlehčujícím tónem mrav
ní vážnost a pronikavý kritický pohled autora, 
jenž stál ve své době zdánlivě na okraji nároč
nějšího uměleckého snažení, jenž však předjal 
pozdější snahy o autentičnost básnické výpo
vědi a s ní spojený nonkonformismus.

i

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Catilina (student, čas. Lu
cerna), Franta, ]. Štika (Švanda dudák 1896), Nor
bert Čížek (Večery), Robert Čížek, St. Pára (Karika
tury); F. G. ■ PŘÍSPĚVKY in.: Chuďas; Karikatury; 
Komuna; Kramerius; Letáky; Lid. noviny (od 1911); 
Lumír (od 1903); Moderní revue (od 1900); Nár. ob
zor (od 1911); Nová omladina (1907 fejetony z Paří
že); Nový kult (od 1899); Práce; Rozhledy (od 1903); 
Rudé květy (od 1902); Šibeničky (od 1904); Švanda 
dudák (od 1896); Večery Lid. novin (od 1911; veršo
vaný román Don Juan); Zlatá Praha (od 1911); Zvon 
(od 1911). — Kresby od 1902 in: Karikatury; Nový 
kult; Rudé květy; Šibeničky; Večery Lid. novin; ilu
strace in: K. Havlíček Borovský: Křest sv. Vladimíra 
(1904); K. Horký: Paličovy sloky (1905). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie:?® nás ať přijde potopa! (BB 1901); Radosti 
života (BB 1903); Cesta dö hor a jiné povídky
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(1914); — posmrtně: Nové verše (1919); Don Juan 
(R ve verších, 1924, čas. 1912); Přístav manželství (D 
1928 in Spisy 3, prem. 1926). — Výbory: Z díla F. G. 
(1952, usp. F. Buriánek); Má píseň ze sna budívá 
(1955, usp. F. Buriánek); Básně (1957, usp. M. Kunde- 
ra); Tichý život a jiné prózy (1967, usp. B. Svozil); 
Radosti života (1974, usp. B. Svozil). — Souborné vy
dání: Spisy F. G. (nakl. Fr. Borový, 1926—28, 3 sv., 
ed. M. Hýsek). I KORESPONDENCE: Korespon
dence Leoše Janáčka s libretisty Výletů Broučko
vých (L. Janáčkovi z 1912—13; 1950, usp. A. Rekto- 
rys). ■

LITERATURA: ■ ref. Po nás ať přijde potopa!: 
an., Akademie 1900/01; A. Novák, Rozhledy 1901/02 
■ ref. Radosti života: V. Dyk, Moderní revue 
1902/03, sv. 14, č. 10 a 11; F. X. Hodáč, Přehled 1902/ 
03; E. Sokol, Rozhledy 1902/03; L., Zvon 1902/03; R. 
Hašek, Moderní život 1903/04 ■; an.: K. H. Borov
ský: Křest sv. Vladimíra (o G. ilustracích), Přehled 
1903/04; -fer.: ref. Cesta do hor a jiné povídky, Zvon 
1913/14; ■ ref. Nové verše: A. N. (Novák), Lumír 
1919/20; J. Krecar, Moderní revue 1918/19; J. H., PL 
27. 7. 1919; Š. Jež: Čtyřicátníci, Cesta 1919/20 ■; J. 
Hora: F. G., Kmen 1919/20 → Poezie a život (1959); 
Č. Jiřina: Zapadlé jiskry (vzpomínka), LidN 1. 11. 
1920; ■ ref. Don Juan: B. Polán, Nové Čechy 
1923/24; A. N. (Novák), LidN 16. 5. 1924; M. Pujma- 
nová-Hennerová, Tribuna literární a umělecká 1924; 
B. V. (Václavek), NO 24. 4. 1924 ■; M. Hýsek: F. G. 
dramatik, Cesta 1924/25; J. V. Sedlák: Poezie sociál
ní, Kritika 1925; A. N. (Novák): Básnický odkaz F. 
G., LitN 24. 10. 1926; A. Heinrich: O F. G. (vzpomín
ky), LidN 22. 11. 1926-13. 12. 1926; Č. (K. Červin
ka): ref. Přístav manželství, Zvon 1926/27; M. Maje
rová, H. Malířová, J. Pečírka, V. Dyk in Katalog sou
borné výstavy karikatur a obrazů F. G. (1927); jč (j; • 
Čapek): Pražské výstavy. Výstava obrazů a karika
tur F. G., LidN 2.11.1927; J. S. Machar: Básník F. G., 
in Oni a já (1927); J. R. Marek: Smutný cynik, Roz
pravy Aventina 1927/28; K. Neumannová: O F. G., 
Rozpravy Aventina 1927/28; S. K. Neumann: O F.
G. Trochu vzpomínek, Lit. rozhledy 1927/28 → 
Vzpomínky (1931); M. Hýsek in Spisy F. G. 3 (1928);
H. Malý: Hlasy našich čtenářů (vzpomínka na G. 
pobyt v Příbrami), Lit. rozhledy, 1927/28; L. Blatný: 
G. povídky, Lit. svět 1927/28; M. Majerová: Fran- 
cesco Farniente, Kmen 1928/29; S. K. Neumann: F. 
G. Úvodní slovo k večeru, Rozpravy Aventina 1928/ 
29 → Vzpomínky (1931); J. Tráger: Osobnost F. G., 
Kalendář českožidovský 1929/30; J. Mach: Z posled
ních dnů F. G., LidN 4. 6. 1932 → F. G.: Radosti ži
vota (1974); F. X. Šalda: Několik myšlenek na téma 
básník a politika, ŠZáp 1933/34; F. Buriánek in Z dí
la F. G. (1952) + Bezruč, Toman, Gellner, Šrámek 
(1955); M. Kundera in F. G.: Básně (1957); M. Čer
venka: F. G. a šantánová píseň, in Symboly, písně 
a mýty (1966); B. Svozil: Slovo úvodem, in F. G.: Ti
chý život a jiné prózy (1967) + Zpověď dítěte svého 

věku, in F. G.: Radosti života (1974); J. Skarlantová: 
O G. kreslíři, in F. G.: Radosti života (1974); M. Nau- 
šová: Satirik generace buřičů, ČLit. 1975.

ph

Wolfgang Gerle

Působnost 1770—1792

Pražské knihkupectví a nakladatelství josefínské 
éry; jedno z vydavatelských center osvícenské vě
decké literatury.

Majitel W. G. (* 1744) uváděn v literatuře 
i pod jm. Wolfgang Christian (Volfgang Kri
stián) G. Otec pražského německého spisova
tele Wolfganga Adolfa G. (1781 — 1846). Do 
Prahy přišel z Frankfurtu n. Mohanem, 1770 se 
stal pražským měšťanem a knihkupcem, v ná
sledujících letech zednářským velmistrem. Při 
knihkupectví rozvíjel rozsáhlou nakladatel
skou a kulturněorganizační aktivitu; 1777 za
ložil v Karolínu první pražský čtenářský 
a vzdělávací kroužek (Learned Club), otevřel 
také první čítárnu novin a časopisů, zvi. zahra
ničních (Lesekabinett, v Celetné ul. 22), 1781 
zřídil půjčovnu knih, od 1784 pořádal měsíční 
knižní aukce. Široký rozmach jeho nakladatel
ské činnosti vyústil do finanční krize, 1791 
a 1792 byly uspořádány dražby jeho knihku
pectví. Na zač. 90. let vystoupil ze zednářské 
lóže, aby nepoškodil její pověst úpadkem své
ho podniku. Po jeho likvidaci pracoval jako 
soudní znalec (dolož. 1818), ve vysokém stáří 
byl postižen duševní chorobou. — W. G. sídlil 
na Starém Městě pražském v Ungeltu v domě 
U Ježíška (čp. 138, nyní 683), obchod měl v Je
zuitské ul. 496 (Karlova 186). Po dražbě knih
kupectví byl zbytek knih odstěhován do Řetě
zové ul. Vydané publikace označoval W. G. 
svým jménem nebo firemními názvy: Gerli- 
sche Buchhandlung, Verlag der Gerlischen 
Buchhandlung, Officina W. G, Gerlovské 
knihkupectví. — Bratr Andreas (Ondřej) G. 
byl knihkupcem na Malé Straně a měl půjčov
nu knih.

Působení W. G. spadá do éry spoluvlády 
a vlády Josefa II. a je charakterizováno pří-
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slušností k osvícenskému hnutí. G. knihkupec
tví jako jedno z prvních navázalo kontakt se 
zahraničím a šířilo progresivní evropskou vě
deckou a vzdělávací literaturu (mj. francouz
skou Velkou encyklopedii). Cizí autory vydá
valo i svým nákladem, a to buď v původním 
znění, anebo v překladech do němčiny (hl. z la
tiny, francouzštiny, italštiny). Jazykově česká 
díla byla v G. produkci, zvi. do zač. 80. let, za
stoupena málo. Na české půdě G. vydavatel
sky spolupracoval především s vědecky orien
tovaným okruhem německy a latinsky píšících 
vzdělanců (I. Born, G. Dobner, F. M. Pelcl, F. 
A. Reuss, K. Royko, M. A. Voigt, A. Zitte aj.). 
Jejich činnost reprezentovaly v jeho naklada
telství mj. periodické či na pokračování vydá
vané publikace: I. Bornem vedené Prager ge- 
lehrte Nachrichten (týdeník) a Abhandlun- 
gen... (v ročních až dvouročních intervalech) 
a Voigtova Acta litteraria... a Effigies... 
s něm. paralelou Abbildungen..., zpracováva
nou Pelclem. 1783 vyšlo u G. aktuální dílo Das 
Buch Joseph, které se stalo předlohou velmi 
rozšířené Knihy Josefovy. Výsledky soudobé
ho kritického zkoumání české historie, zvi. cír
kevní, jsou v produkci W. G. zastoupeny řa
dou studií a edic (výbor z Husových spisů a ře
čí, dekret kostnického koncilu aj.). Charakter 
tematicky ucelené a ideově cílevědomé knižni
ce má sbírka Kurze Lebensbeschreibungen be- 
rúhmter Mánner Böhmens z 80. let (vycházela 
zprvu v sešitech, po jejich kompletaci v mono
grafických svazcích, jež byly nakonec shrnuty 
do 2 dílů). 1879—86 vydával G. i knižní katalo
gy. Nejobsáhlejší z nich, všeobecný přehled 
soudobé knižní produkce do 1778 (1779, 555 
stran, něm.), je charakteristický tím, že v připo
jené klasifikaci vědních oborů řadí teologii na 
poslední místo. 1787 založil G. knihkupecký 
měsíčník Prager Literatur Notitz, který brzy 
zanikl.

KNIŽNICE: Kurze Lebensbeschreibungen beriihm- 
ter Mánner Böhmens (7 sv.; i s tit. Lebensbeschrei
bungen ...): (1) F. E. (Eckhardt): Leben des Johann 
von Trotznow, genannt Žižka (1784); (2) J. H. W. 
(Wolf): Leben der beiden Prokope (1784); (3) F. E. 
(Eckhardt): Leben Jaroslavs von Sternberg und 
Zdenko’s von Sternberg (1784); (4) J. H. W. (Wolf): 
Leben des Königs Georg von Böhmen, aus dem 
Hause Podiebrad (1785); (5) A. Zitte: Lebensbe
schreibungen der drei ausgezeichnetsten Vorláufer 
des beruhmten M. Johannes Hus von Hussinecz, be- 
nanntlich des Konrád Stiekna, Johannes Milicz und 

Mathias von Janow, nebst einer kurzen Ubersicht 
der böhmischen Religionsgeschichte bis auf seine 
Zeit (1786) + (6) Lebensbeschreibung des engli- 
schen Reformators Johannes Wiklef (1786) + (7) 
Lebensbeschreibung des Magister Johannes von 
Hussinecz 1—2 (1789—90). Vyšlo i souhrnně ve 
2 dílech (1-5 1785, 6 a 7 1790). ■ Z OSTATNÍ 
KNIŽNÍ PRODUKCE (bohemika): M. A. Voigt: Be- 
schreibung des bisher bekannten böhmischen Miin- 
zen nach chronologischer Ordnung ... (1. 1771, 2. 
1772, 3. 1774; díl 4 vydán jinde) + Effigies virorum 
eruditorum atque artificum Bohemiae et Moraviae 
... (1. 1773, 2. 1775) + Versuch einer Geschichte 
der Universitát zu Prag (1775); F. M. Pelzel: Abbil
dungen böhmischer und máhrischer Gelehrten und 
Kunstler, nebst kurzen Nachrichten von ihren Le
ben und Werken (1. 1773, 2. 1775; díly 3 a 4 vydány 
jinde) + Handbuch zum Gebrauche der Jugend bei 
Erlernung der deutsch-französisch- und böhmischen 
Sprachen (1775); K. R. Ungar: Revision der Böhmi
schen Literatur auf das Jahr 1779 in Briefen (2 seš., 
1779, 1780) -I- Gedanken von dem Zustande der 
Schulen und der lateinischen Literatur in Böhmen 
vor Errichtung der hohen Schule zu Prag (1784); P. 
Vokoun z Vokounisu: Historische Nachricht von 
dem Altertum, dann der ehemaligen und jetzigen 
Beschaffenheit des königlichen obersten Burggra- 
fenrechts, einer sehr alten Obergerichtsstelle im Kö- 
nigreiche Böhmen (1779); Das Buch Joseph, ge- 
schrieben von einem Seher des achtzehnten Jahr- 
hunderts (1783, ed. F. A. Zieger)fK. Royko: Dekret 
sněmu kostnického o přijímání pod jedním způso
bem ... (koment. edice, 1783, přel. M. Markovic); L. 
Voch: Zpráva k vyrejsování pěti řádů sloupů podle 
dvanáctidílného modelu (1783, i něm., upr. S. Trus-

J. Laho: Vejtah některých hlavních otázek a od
povědí z učení křesťanského pro obecný lid evange
lický v Čechách (1784); G. Dobner: Abhandlung von 
der Gránzen Altmáhrens, oder des groBen máhri- 
schen Reichs im 9. Jahrhundert (1784); Neun Syno- 
dalreden des M. J. Hus von Hussinecz (1784); Ver- 
mischte Schriften des M. J. Hus von Hussinecz 
(1784). ■ PERIODIKA: Prager gelehrte Nachrich
ten (red. I. Born; d. 1, č. 1-25, 1. 10. 1771-17. 3. 
1772; d. 2, č. 1-25,31.3. 1772-15. 9. 1772); Acta lit
teraria Bohemiae et Moraviae (M. A. Voigt; 2 díly 
po 6 částech, 1774—83; tit. list d. 1 s mutací: místo 
W. G. uveden tiskař K. Hraba); Abhandlungen einer 
Privatgesellschaft in Böhmen... (red. I. Born; 6 sv., 
1775—84); Monatliche Beitráge zur Bildung und 
Unterhaltung des Bůrgers und Landmanns (1783). ■

LITERATURA: an. (A. G. Meissner?): Beobach- 
tungen in und uber Prag, von einem reisenden Aus- 
lánder (1787); A. Kraus: Pražské časopisy 
1770—1774 a české probuzení (1909); A. Podlaha: 
Materiálie k slovníku umělců a uměleckých 
řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 1925; 
J. Volf: O tiskařích, nakladatelích a knihkupcích
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v Praze za Josefa II. (1929) 4- K vývoji knihkupectví 
a nakladatelství v Čechách do r. 1848, Lit. rozhledy 
1930 (i sep.); E. Šebesta, A. Krejčík: Popis obyva
telstva hl. města Prahy z r. 1770, d. 1, Staré Město 
(1933); A. Novotný: O Praze mládí F. L. Věka (1940).

oh

Zdeněk Gintl

* 13. 10. 1878 Hořovice
† 25. 4. 1936 Praha

Překladatel z francouzštiny, angličtiny a němčiny, 
bibliograf, autor popularizačních prací o českém 
osvícenství, dramatik, básník a prozaik parodického 
a humoristického zaměření.

Pocházel z rodu se silnou osvícenskou tradicí, 
jeho otec Otto G. (1838—1921) byl advokát 
a botanik; 1891 se rodina přestěhovala do 
Prahy. Po absolvování reálky v Ječné ulici 
(mat. 1897) začal studovat na technice, ale stu
dia nedokončil a stal se úředníkem v asa
načním referátu hl. m. Prahy. Odtud byl 1921 
přeložen do městské knihovny, o jejíž vybu
dování se značnou měrou zasloužil a v níž na
konec působil jako přednosta literárního 
oddělení. Hodně cestoval (Francie, Německo, 
Řecko), byl vášnivým hudebníkem (cellistou), 
účastnil se též hnutí svobodných zednářů. 
Zemřel na zápal plic, smuteční obřad se konal 
v krematoriu v Praze-Strašnicích.

G. rozmanitá literární činnost, a to i ta, která 
bezprostředně souvisela s jeho knihovnickým 
zaměstnáním (rozsáhlé soupisy, některé 
překlady), byla převážně projevem jeho racio- 
nalistického a zároveň múzického ducha, 
obráceného k smyslovým radostem člověka, 
volnomyšlenkářsky zaujatého proti 
náboženství a praxi katolické církve, 
vyznávajícího humor a jazykové labužnictví 
a niterně spjatého s francouzskou kulturou. 
Nejvýznamnější součástí jeho díla jsou jeho 
překlady, a to hlavně dramatické (pořizované 
často pro Vinohradské divadlo), skrovnější je 
jeho beletristika původní: společenskokritické 
komedie (psané s B. Vrbským), básnická prvo

tina v dekadentním slohu a mládeži určené 
prózy o českých hudebnících. Vysoce ceněn 
byl jeho talent parodický (rukopisná sbírka 
Byl jednou jeden krát). Jeho popularizační 
práce (vydávané vesměs Volnou myšlenkou) 
patří k popřevratovému proudu protikatolické 
literatury, která v důsledném odtržení od Va
tikánu spatřovala jak definitivní odčinění Bílé 
hory, tak nezbytnou podmínku pro upevnění 
nové státnosti.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Fred Grygar, Justus, 
Zdeněk Grygar; gl, Z. G. I PŘÍSPĚVKY in.Lid. no
viny (1936); Panoráma (1936); Švanda dudák; Slo
vanská knihověda (1935-36). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Werther (BB 1907, pseud. Fred 
Grygar); Jízda pánů (D b. d., 1921, i prem., pseud. 
Zdeněk Grygar, s B. Vrbským); Lesní ženka (D 1925, 
i prem., pseud. Zdeněk Grygar, s B. Vrbským); Ze 
svobody k porobě — porobou k vobodě (jubilejní 
scéna, b. d., 1928, i prem., s F. S. Procházkou a R. 
Medkem); Veřejné knihovny v Německu (1927, s F. 
K. Soukupem); Seznam české beletrie původní 
i přeložené (1929); Postavy a osobnosti (seznam 
životopisů a osobních monografií, 1936, doplnil M. 
Heřman); — posmrtně: O starých českých muzikan
tech (PP pro ml., 1946). — Překlady:H. Lautensack: 
Komedie na faře (1921, pseud. Zdeněk Grygar); Mo- 
liěre: Škola žen (1922) 4- Versailleské impromptu 
(1922) 4- Zdravý nemocný (1924, s B. Fridou); P. 
Corneille: Iluze (1922) 4- Lhář (1925); J. F. Regnard: 
Milostná bláznovství (1925); L. Huna: Granada 
v plamenech (1928—29) + Děvče nettunské (1930) 
4- Hvězda Orsiniů (1930) + Římští býci (1930); G. 
B. Shaw: Veliká Kateřina (1929, s V. Vendyšem); H. 
de Balzac: Šprýmovné povídačky... (3 sv., 1931); G. 
A. E. Bogeng: Knihomilství (1931); I. L. Kutnobijec 
(I. Born): Nejnovější přírodopis mnišstva... (1934); 
G. A. Bůrger: Podivuhodné cesty... a veselá dobro
družství barona Prášila... (1935). — Ostatní práce: 
Zápas dvou Lvů (1922, pseud. Zdeněk Grygar); 
Kněží katoličtí v českém obrození, před ním a po 
něm (1924); Svobodné zednářství (1926); Dvě 
přednášky... (1936). 9 SCÉNICKY. Překlady: Ví. 
Shakespeare: Lásky lichá lest (1926); F. Beaumont, J. 
Fletcher: Zkrocení zlého muže (1926); B. Jonson: 
Lišák (1927); J. Ford: Giovani a Annabella aneb 
Škoda, že to byla děvka (1930); F. Schiller: Marie 
Stuartovna (1935). ■

LITERATURA: A. N. (Novák): ref. Kněží kato
ličtí v českém obrození, před ním a po něm, LidN 14. 
1. 1925; J. Kapras: O svobodném zednářství, Čes. re
vue 1926; J. L F. (Fischer): ref. Svobodné zednářství, 
Nové Čechy 1926; m. n. (M. Novotný): Z. G. 
zemřel... LidN 28. 4. 1936; jr. (V. Jarka): Za Z. G, 
NL 29. 4. 1936; jk. (J. Kunc): ref. Postavy a osobno
sti, Rozhledy 1937; A. N. (Novák): Postavy a osob-
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nosti, LidN 28. 1. 1937; M. Heřman: Za Z. G., Knihy 
a čtenáři 1946; J. Thon: Na paměť knihovníka Z. G., 
Škola a kultura 1946; F. Hampl in Stopami prózy 
a poezie na Berounsku (1973).

jo

Otto Girgal

Působnost 1918—1950

Nakladatelství Šaldova zápisníku a některých levi
cových spisovatelů.

Jeho majitel O. G. (* 29. 9. 1886 Majdanek 
v Haliči, † 15. 3. 1958 Praha; pohřben byl 
v Praze na Malvazinkách) po studiích na 
gymnáziu v Praze, po vyučení u firmy Hejda 
a Tuček a po spolupráci s velkými firmami 
českými i německými získal knihkupeckou 
a nakladatelskou koncesi 1914 (žádost z 1912 
byla zamítnuta), ale knihkupectví (k němuž 
1925 připojil i odborný závod hudebninami 
a půjčovnu knih ve Štefánikově ulici, dnešní 
ulici S. M. Kirova) se ujal až po superarbitraci 
z vojenské služby za války 1917 a naklada
telství uvedl v činnost až 1918. Produkce na
kladatelství nebyla nikdy veliká a jeho pro
gram byl zpočátku nevyhraněný. Kromě tech
nicky zaměřené Knihovny pro vynálezce 
vycházely zde především překlady (P. Benoit, 
H. Greville, W. Heimburgová, J. London, A. 
Musset, M. Prévost aj.). Nakladatelství se 
vyhranilo až 1927, kdy nabídlo své služby F. X. 
Šaldovi, který zde s apriorní podmínkou, že 
mu nebude do práce zasahováno, začal 1928 
vydávat svůj Zápisník. K Šaldovi G. přivedl J. 
Hora, který bydlel v Košířích a chodil do G. 
smíchovského knihkupectví a antikvariátu 
U anděla. V nakladatelství pak vyšlo i několik 
Šaldových přednášek a sborník k jeho 
pětašedesátinám. Koncem 20. let sblížil se G. 
s mladšími a staršími spisovateli, kteří si vážili 
Šaldovy kritické činnosti a byli většinou levi
cově orientováni (Z. Ančík, F. Halas, J. Hora, 

E. Hostovský, B. Klička, H. Malířová, S. K. 
Neumann, K. Nový, I. Olbracht, J. Seifert; pro 
tuto skupinu, která se scházela každý pátek ve 
vinárně u Supů ve Spálené ulici, vydal G. 1930 
kapitolu Rozhovor na okenním prkně z 01- 
brachtova románu Zamřížované zrcadlo; 
z produkce těchto spisovatelů vydával G. také 
novoročenky). Vydal několik knih S. K. Neu
mannovi, I. Olbrachtovi a na začátku německé 
okupace J. Fučíkovi B. Němcovou bojující, což 
tehdy vyznělo jako ostentativní projev politické 
orientace. Druhou oblastí, v níž se naklada
telství soustředěněji angažovalo, bylo divadlo. 
Jako agilní člen Sboru pro zřízení druhého 
Národního divadla v Praze se stal G. generálním 
komisionářem šestisvazkových Dějin 
Národního divadla (1933 — 36) i knihy J. Bartoše 
Prozatímní divadlo a jeho činohra (1937) a sám 
z divadelního oboru vydal několik knížek. (Byl 
také komisionářem Dopisů O. Březiny A. 
Pammrové, 1931.) S těmito zájmy souvisel i po
kus vydávat za redakce J. Seiferta „měsíčník pro 
divadelní poezii“ Nová scéna, na který mohlo 
nakladatelství po válce navázat „sborníkem 
úvah a časových statí“ Otázky divadla a filmu; 
řídil jej J. Honzl, který zde uveřejňoval zejména 
teoretické statě a ukázky dramat autorů 
domácích i zahraničních. V 1946 začal vydávat 
„mezinárodní knihovnu teorie umění“ Orloj za 
redakce K. Teiga, která po dvou svazcích (B. Ku- 
bišta: Předpoklady slohu a P. Verlaine: Prokletí 
básníci v překladu A. Kroupy) zanikla. Osobní 
G. polemickou platformou k otázkám knižního 
trhu byl měsíčník Sortimentář.

KNIŽNICE. Literární: Orloj (1946-47). - Ostatní: 
Knihovna pro vynálezce. ■ Z OSTATNÍ PRODUK
CE: T. G. Masaryk: Das Problém der kleinen Völker 
in der europáischen Krisis (překl. z angl. 1922); S. K. 
Neumann: Maxmilián Robespierre (1927) + Krize 
národa (1930) + Monogamie (1932); F. X. Salda: 
O nejmladší poezii české (1928) + O tzv. nesmrtel
nosti díla básnického (1928) -I- Krásná literatura 
česká v prvním desetiletí republiky (1930) + O naší 
moderní kultuře divadelně dramatické (1937); L. 
Trockij: Co je permanentní revoluce? (1930) + 
Španělská revoluce (1931) + Německo klíčem 
k mezinárodní situaci (1932); P. Buzková: O Národní 
divadlo (1932); J. S. Machar: Dva výlety do historie 
(1932); I. Olbracht: Země bez jména (1932); sb. F. X. 
Salda (1932); J. Bartoš: Budování Národního divadla 
(1934) + Legenda o budování Národního divadla 
a její obhájce (1935); J. Fučík: Božena Němcová bo
jující (1940); J. Arbes: Zlatovlasá fúrie (1942); J. 
Honzl: Studio Národního divadla (1945); J. K. Tyl:

800



Glabazňová

Jan Hus (1947). ■ PERIODIKA. Literární: Šaldův 
zápisník (1928—37, od 1935 spolu s Melantrichem); 
Nová scéna (1930); Otázky divadla a filmu 
(1945—49; 1950 po zrušení nakl. s tit. Otázky divad
la, odp. red. O. Girgal). — Ostatní: Sortimentář 
(1930-34). I

LITERATURA: R. Havel: Za O. G., ČLit 1958.
rh

Marie Glabazňová

* 19. 10. 1896 Kroměříž
† 22. 6. 1980 Kroměříž

Lyrická básnířka a prozatérka elegického 
a náboženského zaměření

Navštěvovala 1910—11 přípravku klášterního 
učitelského ústavu v Řepčíně u Olomouce, 
1911 — 15 učitelský ústav v Olomouci; 1925 
získala aprobaci pro měšťanské školy. Působi
la jako učitelka: zprvu v Kroměříži, 1920—23 
v Kateřinkách u Opavy, 1923—29 v Břeclavi, 
potom v Ostravě-Vítkovicích, od 1940 ve 
Kbelích u Prahy, později v Praze. Na svých 
působištích se začleňovala do literárního živo
ta: v Břeclavi se stýkala se skupinou literátů 
kolem časopisů Stan a Fujara, v Ostravě 
s umělci kolem Moravskoslezského deníku, 
navázala také kontakty se členy Družiny li
terární a umělecké a s katolickými básníky. 
1956 odešla do důchodu.

Už nevykvašené a verbalistické verše au
torčiných začátků, opírající se o vizionářskou 
poezii 90. let, se vyznačovaly rysy, které se 
v dalším vývoji jen zvýraznily: náboženským 
cítěním, kontemplativností a melancholií. 
Později k mystickému a elegickému ladění 
přistoupila nota sociální ve verších o osudech 
chudých pracujících žen (Kroky na dlažbě) a 
krajinné motivy ze Slezska. Autorčina lyrická 
próza, vycházející z týchž předpokladů jako 
poezie, se inspirovala převážně krajinou; 
podává dojmy z cest cizinou (z jugoslávské 
cesty Bloudění na jihu), oslavu dvou slezských 

měst (Dvě městečka) nebo hymnické zpodo
bení ducha české a slovenské krajiny (Země ve 
stínu). Po delší tvůrčí odmlce se G. znovu 
vrátila k poezii, v níž někdejší tklivý tón zjas
nila výrazem moudrého pochopení údělu 
lidské práce a umělecké tvorby (sbírka Četl 
v žilobití vrásek, zasvěcená památce M. Šva- 
binského).

PSEUDONYMY: Marie Kadulová (Mor. slez, 
deník), M. Krzeszovjáková. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Akord (1935); Aktivisté (1936-37); Archa (1936, 
1940); Bezručův kraj (1935); Brána (Praha, 1939); 
Čes. slovo (1936); Duch času (Ostrava ); Gedeon 
(1933); Haná (Kroměříž-Přerov); Hlas lidu (Č. 
Budějovice, 1934); Iskra (Opava, 1933); Krajinské li
sty (Břeclav—Hodonín); Kult, revue (Znojmo, 1936); 
Květen (1958); Lid. demokracie (1945); Lid. listy 
(1932); Lid. noviny (1934-45); Listy PPB (1957); Lit. 
kruh (Ostrava, 1936—38); Mor.slez. deník 
(1929—39); Nár. osvobození; Našinec (Olomouc, 
1922); Nový kruh (Ostrava, 1931—38); Ostravská 
neděle (1938); Podkarpatoruská revue (1937); Poezie 
(Frýdek, 1933—34); Pozorovatel (Kroměříž); Profil 
(Ostrava, 1930); Rozmach (Olomouc); Stan 
(1929—30); Střed (Ostrava-Vítkovice, 1936). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Korálový věnec (BB 1936); 
Bloudění na jihu (PP 1936); Kroky na dlažbě (BB 
1937); Dvě městečka (PP 1937); Země ve stínu (PP 
1939); Šedá kolébka (BB 1941); Zimostráz (BB 
1943); Růže z tmy (BB 1944); Sestra smrt (BB 1946); 
Hřbitov na Slezské (BB 1970); Četl v žilobití vrásek 
(BB 1975). ■

LITERATURA: B. Slavík: Moravské básnířky, 
LidN 23. 7. 1936; L. Č. (Čivrný): ref. Kroky na 
dlažbě, U 1937; V. Hrbek (Z. Kalista): Drobná lyrika 
(ref. Dvě městečka), Lumír 1937/38; Chal (J. Chalu- 
pecký): Verše náročné i skromné (ref. Korálový 
věnec), Čin 1938; K. Polák: Typy dnešní lyriky (ref. 
Kroky na dlažbě), PL 26. 2. 1938; A. J.: Hledání do
mova (ref. Země ve stínu), Čteme 1938/39; F. Listo
pad: Ošklivá tvář dětství (ref. Šedá kolébka), Řád 
1942 4- Tři knihy básní (ref. Zimostráz), Řád 1943; 
M. Rusinský: Životní zastavení M. G. (ref. Hřbitov 
na Slezské), Lid. demokracie 12. 1. 1971; (x): Verše 
o M. Švabinském (ref. Četl v žilobití vrásek), Práce 
28. 5. 1975; ■ nekrology: (ča), Ostravský večerník 8. 
7. 1980; an., Zprávy Spolku čes. bibliofilů 1980, č. 
4 ■.

sb
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Jarmila Glazarová

* 7. 9. 1901 Malá Skála u Turnova
† 20. 2. 1977 Praha

Prozaička a publicistka, jejíž dílo roste z okouzlení 
kladnými silami života a z víry v lásku jako základní 
humanistickou sílu; její beletrie ze Slezska a Beskyd 
představuje osobitý typ moderní regionální prózy.

Otec byl správcem velkostatku, po 
předčasném penzionování vynuceném zdra
votními důvody se rodina 1910 přestěhovala 
do Prahy (zde 1916 zemřela matka), odtud pak 
1917 do Hořic (zde ještě téhož roku zemřel 
otec). Osiřelé děti (J. G. s mladší sestrou) na
lezly útulek v internátní hospodářské a hospo- 
dyňské škole v Klimkovicích ve Slezsku, tehdy 
za války přeměněné v lazaret; po vyhlášení re
publiky a obnovení ústavu G. tuto školu 
1919—21 vychodila. V Klimkovicích se 1922 
provdala za lékaře (provd. Podivínská) a žila 
zde až do manželovy smrti (1934). Potom se 
přestěhovala do Prahy, kde kratší čas praco
vala jako telefonistka a písařka, 1935 začala 
z naléhavé potřeby duševní úlevy, bez li
terárních záměrů, vypisovat historii svého 
manželství (pozdější Roky v kruhu). Od 
vydání knihy žila jako spisovatelka z povolání. 
Aby získala potřebnou materiálovou průpravu 
pro svou literární práci, trávila v období 
1939—41 dlouhé měsíce na Horní Bečvě a na 
okolních samotách (viz Advent, Chudá pradle
na). Po válce pracovala nejdřív (1946—48) 
v Moskvě ve funkci velvyslaneckého rady kul
turní služby, 1954—56 působila jako poslan
kyně Národního shromáždění. Své poválečné 
cesty (do SSSR, NDR, Číny) ztvárnila li
terárně. Z Prahy často zajížděla k delším po
bytům na Malou Skálu a do Turnova. 1959 by
la jmenována národní umělkyní. — Po smu
tečním aktu v Nár. divadle 28. 2. 1977 pohřbe
na na hřbitově v rodišti.

Literární dílo J. G. se rozpadá na část bele
tristickou (1936—40) a publicistickou (po 
1945), obě oblasti však mají řadu styčných 
bodů. Autorčina beletristika je založena ko
morně: v co nejužším kruhu postav (vždy 
v něm dominuje postava mladé ženy), 
soustředěných do interiéru jednoho domu, ro- 
zehrává se drama lásky, která usiluje o své 
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naplnění; jednou je to milostná láska vzdo
rující smrti (autobiografická próza Roky 
v kruhu) nebo lidské nízkosti (Vlčí jáma), po
druhé mateřská láska přemáhající necitelnost 
a egoismus (Advent). Beletristickými apo- 
teózami silného, ale zároveň snadno ohrozi- 
telného ženina milostného citu vyjádřila G. 
programově svou důvěru v lásku jakožto sílu 
schopnou harmonizovat lidské vztahy a dát 
člověku důstojnost, a to navzdory hmotné 
a mravní bídě, jež ho obklopuje. Obdobně ja
ko toto humanistické poselství rozšiřuje ko
morní stavbu autorčiných próz i druhotný 
zřetel etnografický: řadou dat (též obecně via- x 
stivědných) a využíváním dialektu přibližuje 
čtenáři běh života ve slezské, popřípadě bes
kydské vesnici (speciálně sé tento zřetel uplat
nil v knize Chudá pradlena) a modifikuje au
torčinu beletrii v novou podobu regionální 
prózy. Národopisný zřetel zrcadlí se u G. 
i v kompozici: děje tu bývají organizovány, 
ovšem s pomocí moderní prozaické zkratky, 
podle základního biologického koloběhu (od 
jara do zimy, od zrození do smrti). Poválečná 
publicistika, náležející žánrově umělecké re
portáži a fejetonu, roste z téhož vztahu ke 
skutečnosti, z jakého rostla autorčina beletrie: 
z citového dojetí a okouzlení kladnými silami 
života. Přesvědčena o tom, že zlo má ho
spodářské kořeny, a že tudíž zašlo se starou 
společností, věnovala se G. zanícené oslavě 
všeho nového, čím socialismus ovlivnil jak 
život jedincův, tak historii národů (srov. cesto
pisy po NDR a Číně). S oslavným momentem 
pronikl do informativní publicistiky lyrismus, 
klidná a kultivovaná promluva je protkávána 
drobnými zkratkami lidských osudů podobně 
jako už vypravěčská linie Roků v kruhu. 
Zvláštní kapitolu autorčina díla tvoří její 
vyznání horoucí lásky k rodnému kraji (kra
jině Českého ráje).

PŘÍSPĚVKY in: Čteme (od 1941); Kultura doby (od 
1938); Lid. noviny (od 1939); Lit. noviny (od 1954); 
Lumír (od 1938); Nový život (od 1949); Panoráma 
(od 1936); Plamen (od 1958); Rada žen; Rudé právo 
(od 1945); Tvorba (od 1948); Venkovská žena. ■ 
KNIŽNÉ. Beletrie a práce o literatuře: Roky v kru
hu (P 1936); Vlčí jáma (R 1938); Advent (R 1939); 
Chudá přadlena (PP 1940); Zahradník Hejduk (P 
pro ml., 1944; rozšiř, vyd. 1960 s tit. Zahradník 
Hejduk a O Lidušce, malířce pokojů); Výmarský 
deníček (Rp 1950, pak v kn. Ani dálka, ani cizina); 
Leningrad (Rp 1950); Dnes a zítra (FF 1952, pak
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v kn. Píseň o rodné zemi); Jaro Číny (P pro ml., 
1954); Ani dálka, ani cizina (RpRp, FF 1959); Píseň 
o rodné zemi (RpRp, FF 1960); Místopis srdce (pro
jevy o literatuře, 1973). — Souborné vydání: Dílo J. 
G. (Čs. spisovatel, 1953—60, 7 sv.). ■

LITERATURA: ■ ref. Roky v kruhu: O. Králík: 
Čtyři nové romány, LUK 1936; B. Polán: Tři romány 
životní víry, LitN 1936/37, č. 12; K. Sezima: Z nové 
tvorby románové, Lumír 1936/37; J. Strnadel, 
U 1937 ■;■ ref. Vlčí jáma: B. Jedlička, LidN 30. 5. 
1938; V. Pekárek, U 1938 → Literatura a skutečnost 
(1962); A. M. Pisa, PL 14. 8. 1938 → Stopami prózy 
(1964); K. Sezima: Z nové tvorby románové, Lumír 
1938/39 ■; B. Jedlička: ref. Advent, LidN 26.12.1939 
+ ref. Chudá přadlena, LidN 3. 3. 1941; K. Sezima: 
Z nové české prózy (ref. Chudá přadlena), Čteme 
1941; J. Hájek: Leningrad J. G., NŽ 1951; F. Bu- 
riánek in J. G.: Roky v kruhu (1955); D. Šajtar: 
Poznámka k dílu J. G., SISb 1955; V. Karfík in J. G.: 
Advent (1956); M. Petříček: Malé zamyšlení nad 
významným dílem, NŽ 1956 4- Nad poválečnou 
tvorbou J. G., Plamen 1960; J. Hájek: J. G., Plamen 
1961 → Osudy a cíle (1961); L. Štoll: Národní 
umělkyni J. G. k 7.9., LitN 1961, č. 35 → Socialismus 
a osobnosti (1974, s tit. J. G.); V. Karfík: Dílo lásky 
k životu, Čes. jazyk a literatura 1961/62; M. Novák: 
Socialistický humanismus J. G., HD 1961; M. Sucho
mel: Obránkyně radosti žít, Zlatý máj 1961; M. 
Petříček in J. G.: Advent (1966); J. Hájek in J. G.: Ro
ky v kruhu (1967); J. Šnobr: J. G, Zlatý máj 1968; J. 
Šimůnek in J. G.: Místopis srdce (1973); S. 
Mazáčová: ref. Místopis srdce, ČLit 1976; J. Strna
del: Květiny přes plot, Lit. měsíčník 1976 → Rodná 
řeč poezie (1978); F. Buriánek: Uzavřený kruh živo
ta, Lit. měsíčník 1977; M. Novák: Za paní J. G., 
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1977 (březen—du
ben); V. Šmilauer: Jazykové umění J. G., Zpravodaj 
Šrámkovy Sobotky 1977 (březen—duben); Š. Vlašín: 
Krajiny J. G., Tvorba 1977, č. 11; H. Pelešková: J. G. 
a K. Nový, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1978 
(srpen—říjen); K. B.: Ještě o J. G. a K. Novém, 
tamtéž 1978 (listopad—prosinec).

jo

Emilián Glocar

* 11. 7. 1906 Lukavice u Zábřehu

Autor kronikářsky pojatých próz ze Srbska a z čes
kých dějin, básník, malíř, autor náboženské literatu
ry.

Podepisoval se též Emil Bl. Glocar. Jeho otec, 
mlynářský pomocník, padl za první světové 
války. Když 1917 zemřela i jeho matka, žil G. 
u příbuzných ve Zvoli u Zábřehu. Při oslavách 
28. října 1918 byl vážně zraněn. Po maturitě na 
gymnáziu v Zábřehu ho 1923 poslala česko
slovenská církev na studia pravoslavného bo
hosloví do Sarajeva v Jugoslávii. Po pětiletém 
studiu se G. vrátil do Československa, aby zde 
učil pravoslavnému náboženství na obecných 
školách, ale 1929 se z existenčních důvodů 
vrátil a stal se popem v severní Jugoslávii. 
Účastnil se náboženského života i literárně, 
též jako redaktor časopisu srbské pravoslavné 
církve. 1939 byl vyslán pravoslavnou církví do 
USA. Usadil se s rodinou v Akronu (stát 
Ohio), kde více než 20 let působil jako kněz 
srbských přistěhovalců. Pro neshody se srbs
kými monarchisty odešel do Lublinu u kanad
ských hranic na faru tamější ruské pravoslav
né církve. Zde se mohl intenzivněji věnovat 
své malířské zálibě, a to především ikonogra
fii. Po úspěchu svých prací byl vyzván, aby vy
učoval malířství na pobočce marshfieldské 
univerzity v Eau Claire (stát Wisconsin), kam 
se také přestěhoval. Své expresívní obrazy vy
stavoval v řadě měst USA a 1966 též v Šum
perku.

První dvě G. prózy, vydané po sbírkách bře- 
zinovské poezie, zpracovávají autorovy srbské 
zkušenosti. Mozaikovitě řazené příběhy ze ži
vota zapadlé dědiny (Od jara do jara) či mni
chů pravoslavného kláštera (Fruška Gora)od- 
halují v barvitě zachycených zvláštnostech da
ného prostředí věčnou souhru lidského utrpení 
a radosti. Výsledný harmonizující a oslavný 
tón proniká zvláště v sevřeněji už kompono
vaném obrazu sedláckých mnichů, jejichž ne
dogmatická zbožnost je otevřena pokušením 
života. Třetí kniha ze srbského prostředí pro
zradila G. zájem o historii, který později utvr
dila jeho olomoucká trilogie. Kronika tří gene
rací rodu Glocarů sleduje rostoucí bohatství 
a moc měšťanstva v 16. století a jejich zápas 
s biskupstvím. Autorův přitakávající postoj 
k životu je zde provázen vědomím pomíjivosti 
šťastných chvil, úspěchů a moci. Svou neaske- 
tickou životní vyrovnaností, tím, jak historic
kou a sociální problematiku důsledně přetváří 
do individuálních charakterů a ostře viděných 
konkrétních situací, a konečně péčí o jazyko
vou ryzost navazuje G. ve své trilogii na Van
čurovy Obrazy z dějin.
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PŘÍSPĚVKY in: Chicagské listy (USA). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Písně sirotků (BB 1932, podp. Emil Bl. Glo
car); Vigilie (BB 1932, podp. Emil Bl. Glocar); Od ja
ra do jara (P 1937); A Man from the Balcans (P, 
USA, b. d.); Children in the Storm (P, USA, b. d.); 
Fruška Gora (P 1946); Rebelie (P 1949); Deník pana 
Georgia Maksimoviče (P, Jugoslávie, 1953); Lutanja 
(P, USA, 1959); Olomoucká romance (P 1960,1. část 
trilogie); Magistr Gabriel, písař olomoucký (P 1962, 
2. část); Olomoucká elegie (P 1970,3. část). — Ostat
ní práce.Tvoj glas (Jugoslávie, 1936); mimoto další 
náboženské spisy. ■

LITERATURA: jšr.: ref. Od jara do jara, LitN 24. 
7. 1937; ■ ref. Fruška Gora: jšk (J. Š. Kvapil), Naše 
doba 1946/47; K. Růžička, KM 1947; K. P. (Polák), 
PL 25. 1. 1947; F. H. (Hampl), Práce 12. 12. 1946 ■;
E. Lukeš in E. G.: Rebelie (1949); H. Procházková: 
Rebelie E. G. a jihoslovanská literatura, Růst 1949;
F. Spurný in E. G.: Olomoucká romance (1960) + 
Magistr Gabriel, písař olomoucký (1962) 4- Olo
moucká elegie (1970, s F. Valouchem); ■ ref. Olo
moucká romance: O. Rafaj, Nová Svoboda 4. 9. 
1960; R. Krbílek, Červený květ 1960 ■;■ ref. Ma
gistr Gabriel, písař olomoucký: A. Sivek, Červený 
květ 1962; M. Blahynka, LitN 1963, č. 15; D. Jeřábek, 
RP 11. 6.1963 ■; E. J. Havlíček: ref. Olomoucká ele
gie, Lid. demokracie 2. 12. 1970 + Básník daleký 
i blízký, Blahoslav 1971.
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František Göbl Kopidlanský

* 29. 11. 1829 Kopidlno
† 21. 2. 1899 Žižkov (Praha—Ž.)

Prozaik, autor romantických povídek a tzv. spole
čenských románů s tajemstvím.

VI. jm. F. Jan G. Po základní škole studoval na 
gymnáziu v Mladé Boleslavi (1844—49) 
a v Praze. Působil pak jako vychovatel na čes
kém venkově a 1853 přijal místo hospodářské
ho úředníka na moravských statcích hraběte 
Des Fourse. 1860 se vrátil do Prahy; byl za
městnán jako korektor Národních listů. V do
bě jejich perzekuce 1867 se nabídl, že převez
me místo odpovědného redaktora, a byl také 
14. 7. 1868 zatčen a spolu s řadou dalších novi
nářů uvězněn v novoměstské trestnici a nako

nec odsouzen k 8 měsícům žaláře. Po propu
štění pracoval opět jako korektor Nár. listů 
a teprve oční neduh ho .přinutil vzdát se toho
to místa. 1871 byl zvolen tajemníkem Matice 
rolnické a stal se redaktorem jejího časopisu; 
vedle toho redigoval od 70. let další časopisy 
a kalendáře. Byl pohřben v Praze na Olšanech.

G. raná Sbírka povídek a arabesek obsahuje 
dvě arabesky z městského prostředí a několik 
povídek z vesnického života. Arabesky se pro 
svou omezenou dějovost vyznačují poměrně 
reálným líčením tragických obětí sociálních 
vztahů a lidských konfliktů, kdežto ve většině 
rozsáhlejších povídek z různých míst morav
ského venkova převládá romantická osnova 
milostných vztahů, jimž se kladou do cesty 
překážky minulosti, které se teprve postupně 
vyjasňují a vedou buď ke šťastnému konci, ne
bo ke ztroskotání lásky. Opakem jsou některé 
povídky z časopisů, kde zprvu tajemný příběh 
najde reálné, takřka protiromantické vysvětle
ní (O Silvestru, Květy 1868; Osudná horlivost 
úřadní, Česká včela 1879). Tyto prózy tvoří 
předstupeň ke G. společenským románům 
a novelám podle vzoru francouzského spiso
vatele E. Suea; vycházely na pokračování v ča
sopisech a největší z nich (Hraběcí rodina) v 
sešitovém vydání, v němž zůstal pravděpodob
ně nedokončen. Východiskem všech těchto 
příběhů je zločin nebo vážnější poklesek, kte
rý — ač je čtenáři jen naznačen nebo úplně 
zatajen — určuje jednání jednotlivých postav. 
Postupné odhalování tajemství zároveň od
krývá záhady kolem nich, prozrazuje jejich 
pravý původ, charakter i minulé životní osudy, 
uvádí je ve vzájemnou souvislost a provádí ja
kousi černobílou klasifikaci charakterů. Čím je 
tato vzájemná propletenost větší a čím širší 
spektrum společenských vrstev se na ní podílí, 
tím dramatičtější a dějově bohatší je proces 
celkového rozuzlení. Průvodním jevem těchto 
děl je vyprávěčská rozvleklost, nenáročná 
psychologie, násilná zápletka a strojený dia
log; to vše vyvažuje přebujelá dějovost, jež 
má udržet čtenáře ve stálém napětí. G. romány 
a novely představují pokleslou podobu počát
ků tzv. sociálního románu (popřípadě historic
kého románu se sociální tematikou), jak ho 
známe z díla G. Pflegra Moravského, J. Arbe
sa, V. Beneše Třebízského (Bludné duše) i A. 
Staška (V temných vírech).

PSEUDONYMY, ŠIFRA: F. G. Kopidlanský, Fran-
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tišek Kopidlanský, Kopidlanský; F. G. K ■ PŘÍ
SPĚVKY ín.Čes. včela (1879); Čes. granáty (1897); 
Domácí přítel (od 1881); Květy (od 1866); Lit. listy 
(příloha Nár. listů, 1865); Nár. listy (od 1865); Vesna 
(1889). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Sbírka povídek a ara
besek (1864); Hraběcí rodina aneb Děti povržené 
ženy (R b. d., 1880). I REDIGOVAL periodika: Nár. 
listy (1867), Nár. hospodář (příl. čas. Posel z Prahy, 
1870), Matice rolnická (1871 — 72), Domácí přítel 
(1881—84), Čes. granáty (1897); kalendáře: Vlaste
necký kalendář na rok 1865, Nový pražský kalendář 
(1886-89). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Ze žalářů. 
Sbírka památných a zajímavých zločinů a soudních 
procesů (2 sv., 1867—68). ■

LITERATURA: ■ nekrology: J. L. Turnovský, 
Osvěta 1899; an., Světozor 1899; an., Květy 1899 ■.

zp

Jaroslav Goll
* 11. 7. 1846 Chlumec nad Cidlinou
† 8. 7. 1929 Praha

Vůdčí historik období pozitivismu, zakladatel tzv. 
Gollovy historické Školy. Básník a překladatel.

Byl synem vzdělaného lékaře Adolfa G., rodi
na měla bohaté kulturní styky (J. G. jako hoch 
poznal B. Němcovou, B. Smetanu aj.); matka 
žila od G. druhého roku trvale v léčebném 
ústavu. Studoval gymnázium v Hradci Král., 
Mladé Boleslavi a od 1862 Akad. gymnázium 
v Praze (mat. 1864), zajímal se o literaturu 
a historii a osvojil si znalost hlavních světo
vých jazyků. 1870 ukončil studium filoz. fakul
ty na pražské univerzitě doktorátem a složil 
státní zkoušky pro učitelství na středních ško
lách. 1870—71 vyučoval na gymnáziu v Mladé 
Boleslavi, 1871—72 byl na studijním pobytu 
na univerzitě v Göttingen, kde si osvojil ze
jména vyspělou vědeckou metodu tamního 
historického semináře. 1872 se stal tajemní
kem vyslance USA v Berlíně, historika G. 
Bancrofta; pobytu v Německu využil k návště
vě dalších kulturních center (Lipsko, Výmar, 
Drážďany), kde sbíral historický materiál; z té

hož důvodu navštívil i Holandsko a Anglii. Od
1873 žil trvale v Čechách, 1874—80 vyučoval 
na obchodní akademii v Praze, 1874 byl též re
daktorem časopisu Lumír. 1875 se habilitoval 
pro všeobecné dějiny na pražské univerzitě 
prací Die französische Heirat. Frankreich und 
England 1624 und 1625. 1880 byl jmenován 
mimořádným, 1885 řádným profesorem obec
ných dějin na pražské univerzitě. G. vybudo
val na české univerzitě historický seminář 
a stal se zakladatelem školy, která si kladla 
yyšší a modernější metodické cíle. Zdůrazňo
val vzájemnou souvislost českých a obecných 
dějin. Zasáhl též významně do rukopisných 
bojů a přesvědčivě dokázal, že básnická díla, 
na nichž starší historická věda budovala svůj 
obraz nejstarších národních dějin, jsou moder
ní falza. Neztratil však smysl pro národní a vý
chovné úkoly dějepisu a snažil se tvořivě na
vazovat na dílo F. Palackého. Klasický byl je
ho smysl pro kritiku pramenů a historickou 
analýzu; právě na tyto stránky vědecké práce 
kladl důraz při výchově mladých historiků. 
1895 založil s A. Rezkem Český časopis histo
rický, který se stal naší hlavní vědeckou histo
rickou revuí. Dosáhl významných poct, byl 
rektorem pražské univerzity (od 1907), členem 
panské sněmovny (od 1909) aj. 1910 odešel 
předčasně na odpočinek, aby umožnil dosaže
ní profesury svému žáku J. Sustovi; v posled
ních letech života žil v ústraní a v poměrném 
osamocení. Pohřben byl na Olšanských hřbito
vech.

Do krásné literatury byl G. uveden V. Hál- 
kem a J. Nerudou; uveřejňoval nejprve v Kvě
tech a Lumíru překlady básní z francouzštiny, 
polštiny a italštiny (P. J. Béranger, A. Mickie- 
wicz aj.) a ještě za studií i vlastní meditativní 
básně a eseje. Vydal kriticky i esteticky citlivě 
uspořádanou Antologii české lyriky (1872).
1874 přivedli S. Čech a S. Heller G. do redakce 
Lumíru, kde uveřejňoval básně spojující v so
bě Hálkovu zpěvnost s Čechovým vlastenec
kým patosem (občas pod značkou M-us V-ens 
= Mortuus Vivens); tyto verše vydal ve sbírce 
Básně (1874). V 90. letech publikoval v Lumíru 
epické a reflexívně lyrické verše přimykající se 
svým historizujícím tónem k Vrchlickému. 
V G. básních z počátku našeho století převlá
dá motiv smutku a smrti, zesílený zvláště po 
úmrtí syna. Verše z tohoto období svou náplní 
a formou silně připomínají dekadentní lyriku, 
zejména sbírka Vom Tode und vom Sterben
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(napsaná 1913, vydaná až 1930 ve Fischerově 
edici Básně). G. osvědčil své schopnosti též ja
ko překladatel; spolu s Vrchlickým vydal Vý
bor z Květů zla Ch. Baudelaira (1895). Překlá
dal také do němčiny Bezručovy verše. V ruko
pisné pozůstalosti se dochovaly zvláště básně 
a náčrty intimně lyrické povahy a rukopis jed
né historické hry (o korintském tyranu Parian- 
drovi a jeho synu Lykofronovi).PSEUDONYM, ŠIFRY: Jaroslav Chlumecký; J. J. G. (ČČM), M-us V-ens, -o-. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. studentstva (1869); Athenaeum (1883—93); Čes. časopis historický (1894—1930); CČM (1874-91); Květy; Lumír (1866—74); Mittei- lungen des Instituts fůr die Geschichte österreichs (1881 — 1902); Osvěta; Památník na oslavu F. Palac- kého (1898); Pojednání KČSN; Politik; Revue histo- rique (1878-1908); alm; Ruch (1868,1870); Venkov; Věstník KČSN. I KNIŽNĚ. Beletrie: Básně (1874,2. doplň, vyd. 1930, ed. O. Fischer). — Překlady: Ch. Baudelaire: Výbor z Květů zla (1895, s J. Vrchlickým). — Historická díla: Die französische Heirat. Frankreich und England 1624 und 1625 (1876); Que- llen und Untersuchungen zur Geschichte der böhm. Brůder (2 sv., 1879, 1882); Vznik anglického parlamentu (1879); Jednota bratrská v 15. století (1883—86); Historický rozbor básní RK: Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava (1886); Čechy a Prusy ve středověku (1897); Rozdělení pražské univerzity Karlo-Ferdinandovy r. 1882 a počátek samostatné univerzity české (1908); Válka o země koruny české 1740—1742 (1915); Chelčický a Jednota v 15. století (1916); Vybrané spisy drobné 1, 2 (1928—29). ■ KORESPONDENCE: Listy úcty a přátelství (J. Pekařovi z 1894 — 1929, ed. J. Klik, 1941); Vrchlický v dopisech (J. Vrchlickému z 1894—95, ed. A. Pražák, 1955); K Svoboda: Z dopisů J. G. (K. Svobodovi z 1898—99), LF 1958; Korespondence Z. Nejedlého s českými historiky (z 1902—26, ed. J. Hanzal a B. Svadbová, 1978). ■ REDIGOVAL časopisy: Lumír (1874, se S. Hellerem a J. V. Sládkem), Čes. časopis historický (1895—1918, do 1897 s A. Rezkem, od 1898 s J. Pekařem); almanach: Ruch (1868, s jinými); 
ediční řadu: Sbírka přednášek a rozprav (od 1878, s O. Hostinským). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Antologie z české lyriky (1872); Vypsání o M. Jeronýmovi z Prahy. Dvě kroniky o Janu Žižkovi (1878); Kronika Vavřince z Březové (1894); Kronika Bartoška z Drahynic. Kronika univerzity pražské (1898). ■ LITERATURA: J. Herben: Masarykova sekta a G. škola (1912); F. M. Bartoš: J. G. (1947). ■ J. Neruda: G. a Dörfl, NL 8. 10. 1874 → Literatura 2 (1961) + J. G., Humorist, listy 31. 7. 1891 → Podobizny 4 (1957); E. K. (Krásnohorská): ref. Básně J. G., Ženské listy 1875; J. Pekař in sb. Památník na osla

vu... (ČAVU, 1898); J. Šusta: J. G., Čechische Revue 1906; Z. Nejedlý: J. G., Pražská lid. revue 1906; S. Heller: Z literárních vzpomínek, Lumír 1906; K. Krofta: J. G., Výroční zpráva Historického klubu za r. 1905/06,1906 + Masaryk, G. a české dějepisectví, Přehled 1912 4- in J. G.: Chelčický a Jednota v 15. století (1916) 4- J. G., Almanach ČAVU na r. 1930, 1930; O. Fischer: Mortuus vivens, Rozpravy Aventi- na 1930; K Stloukal: J. G., ČsČH 1946; J. Špét: Účast J. G. a A. Rezka v bojích o Rukopisy, ČSPS 1958 4- Antické drama J. G., LF 1961; J. Hanzal: Vědecká metoda a umělecké tvůrčí postupy v moderním českém dějepisectví, sb. Z. Nejedlý. Doba, život, dílo (1975). A

Bedřich Golombek
* 5. 2. 1901 Hrw5Ov(Ostrava-H.)
† 31. 3. 1961 BrnoProzaik námětově těžící hlavně ze života Ostravska a Brněnská, spoluautor literárního zpracování vzpomínek polárníka Jana Welzla; novinář, reportér, fejetonista, soudničkář.
Syn vážného na dole, maturoval v Ostravě na 
klasickém gymnáziu (1919) a při zaměstnání 
vystudoval 4 semestry právnické fakulty v Br
ně. 1919 nastoupil do redakce Lidových novin 
v Brně, zprvu jako reportér, pak jako referent 
ze soudní síně, redaktor a konečně šéfredaktor 
odpoledního vydání a šéf pražské redakce listu 
(1945—48). 1948—56 byl úředníkem v továrně 
na rentgenové přístroje v Brně. Jako novinář 
napsal G., vesměs pro Lidové noviny, stovky 
reportáží, soudniček, kurzív aj.

V široce založených románech z rodného 
Ostravska (Lidé na povrchu, Dům o dvou po
schodích), podávajících pestrý kaleidoskop 
volně řazených lidských osudů, zobrazil G. po
stupnou proměnu vesnice na okraji průmyslo
vé pánve od počátku 20. stol. Dějově sevřeněj
ší je román z osvobozovacích bojů v Brně na 
jaře 1945 (Vysazená okna), postavený na výji
mečném a pesimisticky řešeném konfliktu. 
O záběr do současnosti se G. po letech odml
čení pokusil v knize drobných próz Perleťová 
květina; zdařile zachytil vnitřní konflikty člo-
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věka zbavujícího se zátěže minulosti. Spolu 
s E. Valentou čtivě zpracoval zážitky českého 
polárníka J. Welzla.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Karel Hrozek, Vladimír 
Choleva; bg, B. G., gb., -olo-. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Cesta (1928); Host do domu (od 1955); Lid. noviny 
(od 1919); Niva (od 1921). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Dobrodružství tří Billů (P pro 
ml., 1926); Černí andělé (PP 1929); Lidé na povrchu 
(R 1941); Dům o dvou poschodích (R 1942); Dnes 
a zítra. K padesátce Lidových novin (FF 1944); Co 
nebude v dějepise (RpRp 1945); Rudolf Těsnohlídek 
(životopis, 1946); Vysazená okna (R 1947); Perleťo
vá květina (PP 1959); — posmrtně: Čtení o veletrhu 
(RpRp 1961). — Adaptace (s E. Valentou): J. Welzl: 
Třicet let na zlatém severu (1930) 4- Po stopách po
lárních pokladů (1930) 4- Trampoty eskymáckého 
náčelníka v Evropě (1932) 4- Ledové povídky 
(1934). — Ostatní práce .Válka v datech (1945). I

LITERATURA: V. N. (Novák): ref. Dobrodruž
ství tří Billů, Nové Čechy 1927, s. 366; ■ ref. J. Welzl: 
Třicet let na zlatém severu: Ch. (J. Chalupecký), Sa
mostatnost 26. 9. 1930; K. Č. (Čapek), LidN 22. 3. 
1931; J. Staněk, Česká osvěta 1931 ■;■ ref. Lidé na 
povrchu: B. Polán, LidN 29. 6. 1941; vbk. (V. Běhou
nek), Nár. práce 27. 7.1941 ■;■ ref. Co nebude v dě
jepise: E. Valenta, Svob. noviny 26. 2. 1946; JMG (J. 
Grossman), My 46, č. 32 ■;■ ref. Vysazená okna: G. 
(F. Götz), NO 8. 1. 1948; jva, Svob. noviny 31. 1. 
1948; Hý (L. Holý), Svob. slovo 27. 1. 1948 ■;■ ref. 
Perleťová květina: M. Jungmann, LitN 1959, č. 49; 
M. Blahynka, Kultura 1960, č. 1; k.: Nepochopené 
prózy, HD 1960; M. Suchomel, Rovnost 26. 3. 1960 
■ ; rmp.: Kytička k šedesátce, Lid. demokracie 5. 2. 
1961; -gs- (O. Sus): ref. Čtení o veletrhu, HD 1961; ■ 
k 75. výr. nar.: (pet)., Brněnský večerník 16. 2. 1976; 
-mr-, Ostravský kult, měsíčník 1976, č. 2 ■.

šv

Tereza Gošicová viz Tereza Polabská

František Gottlieb

* 4. 8. 1903 Klatovy
† 14. 5. 1974 Praha

Básník a prozaik, motivicky často těžící ze zkuše
ností nabytých v cizině a usilující o duchovní harmo
nizaci vnitřního neklidu své rasy, k níž se s důrazem 
hlásil.

Pocházel z židovské rodiny. 1914—22 studo
val na reál, gymnáziu v Klatovech, po maturitě 
práva v Praze (doktorát 1927), ale navštěvoval 
zároveň i přednášky na filoz. fakultě; 1925 byl 
studijně několik měsíců v Paříži. V Praze byl 
od 1927 advokátním koncipientem, 1932—39 
advokátem. V prosinci 1939 odešel do Palesti
ny, kde vstoupil do čs. armády (účastnil se mj. 
druhého tažení u Tobruku 1943). Pak odejel 
do Velké Británie, kde se po superarbitraci 
(1944) stal úředníkem čs. ministerstva zahrani
čí v Londýně. Na tomto ministerstvu působil 
i v Praze od konce války až do 1958, kdy se 
stal spisovatelem z povolání. Účastnil se jako 
expert i delegát valných shromáždění OSN 
v Paříži (1948) a New Yorku (1949 a 1950) 
a jako poradce vystupoval 1948 před meziná
rodním soudem v Haagu. Pohřben byl na Ži
dovských hřbitovech v Praze.

Svými básnickými začátky, v nichž navázal 
na poezii O. Fischera (svůj příspěvek ve sbor
níku o O. Fischerovi založil na jubilantově ži
dovství), se G. hlásil k tradici židovských pro
roků a obracel se s nadějemi do „krajiny du
cha“. Po válce se jeho abstraktní, ale hutná po
ezie ještě více harmonizovala v radostném 
odevzdání životu. Reflexívní prvek se silně 
uplatňoval nejen v G. poezii, nýbrž i v jeho 
próze. Lyrické postřehy přecházely do úvah 
v prózách vytěžených z pobytu v cizině. Roz
hled vzdělaného pozorovatele však G. proka
zoval i na domácích látkách, a to uměním na
zírat osobní osudy hrdinů (většinou z intelek
tuálního prostředí) v jejich podmíněnosti šir
ším evropským děním (nejorganíčtěji v romá
nu z období kolem první světové války Volání 
na časy).

PSEUDONYM, ŠIFRA: Josef Goral; VrR. I PŘÍ
SPĚVKY in: Host; Kytice; Lid. noviny; Lit. a umě
lecká tribuna (příloha deníku Tribuna); Lit. noviny; 
Nár. osvobození; Nový život; sb. Otokar Fischer 
(1933); Plamen; Pramen; Tvorba; Země (od 1922);
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židovské časopisy a kalendáře (Českožidovský ka
lendář, Rozvoj, Židovské zprávy, Židovský kalen
dář, po válce zvi. Židovská ročenka, 1954—77). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Cesta do Ka- 
naán (BB 1924); Proměny (BB 1928); Životy Jiřího 
Kahna (R 1930, upr. vyd. 1947); Jan Maria Zeyer (E 
1932); Bílý plamen (BB 1935); Vzkaz (BB 1938); 
Dvojí nástup (BB, Londýn 1942, pseud. Josef Goral; 
rozšiř, vyd. 1946); Brýle a bodák (P, Londýn 1942, ši
fra VrR); Čelem proti čelu (PP 1947); Procitnutí (BB 
1954); Jaro a poušť (PP 1956,1962 rozšiř, o výbor te
maticky příbuzných veršů); Nápěvy a nárazy (BB 
1957); Novely z rozchodu (1958); Cesta k mistrům 
(PP 1958); Hrací mlýn (BB 1959); Člověk není stěho
vavý (P 1959); Volání na časy (R 1962); Golem (D 
pro ml., 1965); Rozpjatý den (BB 1966); Z okna do 
okna (PP 1973). — Ostatní práce: U děla na Střed
ním východě. Kronika československého 200. lehké
ho protiletadlového pluku — Východního (Londýn 
1944, pseud. Josef Goral, 1966 s tit. Podruhé To- 
bruk). — Výbor: Oblouky a prameny (1963). ■ RE
DIGOVAL: Židovský kalendář 1928/29 (1929). ■ 
USPOŘÁDAL: Richard Feder. Život a odkaz (1973, 
s R. Iltisem a J. Borem). ■

LITERATURA: ■ ref. Cesta do Kanaán: P. F. 
(Fraenkl), Host 1924/25; A. N. (Novák), Lumír 1924/ 
25 ■; P. Eisner: Lyrika židovství (ref. Proměny), 
Rozpravy Aventina 1928/29; K. Sezima: Z nové 
tvorby románové (ref. Životy Jiřího Kahna), Lumír 
1930/31; J. Šnobr: Básník F. G. (ref. Bílý plamen), 
Panoráma 1935; H. B.: Verše O. Fischera a F. G. (ref. 
Vzkaz), Čteme 1938/39; ■ ref. Dvojí nástup: A. M. P. 
(Píša), Práce 9. 8. 1946; G. (F. Götz), NO 20. 8. 1946 
■ ; V. Stuchl: ref. Čelem proti čelu, Lid. kultura 1947, 
č. 32; J. Trefulka: ref. Procitnutí, HD 1954; J. Opelík: 
Nástup (ref. Nápěvy a nárazy), HD 1958; J. Mourko
vé: Povídka, která slibovala... (ref. Novely z roz
chodu); Květen 1958; J. Hájek: Od abstrakce k reali
tě (ref. Cesta k mistrům), LitN 1959, č. 36; M. Post- 
ler: Osud člověka tentokrát nepřesvědčivě (ref. Člo
věk není stěhovavý), Kultura 1960, č. 4; M. Petříček: 
Malý komorní román (ref. Volání na Časy), LitN 
1963, č. 15 + 60 let F. G., Plamen 1963; J. G. (Galík): 
Gottliebovy verše (ref. Rozpjatý den), Kult, tvorba 
1966, č. 48; ■ ref. Z okna do okna: iz. (I. Zítková), 
Mladá fronta 10. 8. 1973; -ra- (V. Macura), Zeměd. 
noviny 15. 10. 1973 ■; J. Hájek: F. G. k sedmdesáti
nám, Tvorba 1973, č. 33; F. Kafka: Za dr. F. G., Věst
ník židovských náboženských obcí v Českosloven
sku 1974, č. 6; J. Hájek: Zemřel F. G., Tvorba 1974, č. 
21.

pb

Adolf Gottwald

* 1870 Horka (H. nad Moravou) u Olomouce
† 3. 4. 1920 Olomouc

Překladatel z francouzštiny, němčiny a ruštiny.

O rodině, životních osudech a působení G. ne
máme žádné bližší informace. Nejisté je i da
tum narození, podle jediného nekrologu by 
jím mohl být také rok 1878. Ze stejného pra
mene pochází údaj o G. jako o samotáři a své
rázném filozofu.

Jména autorů, které G. překládal, svědčí 
o tom, že si pro svou překladatelskou práci 
volil vedle beletristických děl, někdy i exklu
zivních, práce historické, uměnovědné, kultur- 
něhistorické a biografické.
PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 1806); Čas (od 
1905); Lid. noviny (od 1907); Lumír (od 1907); Po
kroková revue (od 1911); Právo lidu (od 1914); Roz
hledy (od 1900); Rudé květy (od 1907); Samostatnost 
(od 1906). ■ KNIŽNĚ. Překlady:]. H. Rosný: Vami- 
reh (1903) 4- Ztracené duše (1906) + Čarodějnice. 
Hlubiny Kyamské (b. d., 1910); J. A. de Gobineau: 
Renesance. Scény historické (1904) 4- Asijské nove
ly 1—3 (1905); H. Taine: Francie před revolucí 
1 (1906) 4- Konec revoluce 1 (1910); F. Rákoczi: 
Zpověď (1908); B. Cellini: Vlastní životopis (1909); 
De La Porte: Paměti pana de La Porte, prvého ko
mořího Ludvíka XIV. (1909); J. P. Borel: Dina, krás
ná židovka (b. d., 1910); Guy de Maupassant: Důvěr
ná chvíle (1910); J. R. Daškova: Zápisky (1911); D. 

—■ Diderot: Malé romány a povídky (1911); L. Gumplo- 
wicz: Dějiny nejnovějších teorií o státu (1912); H. G. 
Rebeli: Jak se dělají svati (1911); M. Wortley-Mon- 
tagu: Dojmy evropské a turecké (b. d., 1911); J. 
Burckhardt: Kultura renesanční doby v Itálii 1—2 
(1912); H. Racowitza: Láska a smrt Ferdinanda Las- 
sala (1912); F. Sarcey: Paříž za pruského obležení 
(1912); F. M. Voltaire: Rozprava o snášenlivosti 
(1912); J. B. Louvet: Konec Žirondinů (1913); H. G. 
de Mirabeau: Listy ze žaláře (1913); E. Renan: 
Vzpomínky z mládí (1913) 4- Svatý Pavel (1914) 4- 
Apoštolové (1914) 4- Život Ježíšův (b. d., 1918); T. 
G. Smollett: Lady Vane. Vzpomínky urozené paní 
(1913, úryvek z kn. Příhody Peregrina Picklea); A. 
Condorcet: Život Voltaira (1914); V. Hugo: Historie 
zločinu (1914); P. Reál: Tajnosti policejního prefekta 
(1914); E. A. Poe: Maska červené smrti a jiné novely 
(1918); Stendhal: Život Napoleonův (1918); A. Fran
ce: Epikurova zahrada (1918). ■

LITERATURA: an.: nekrolog, Naše kniha 1920, č. 
6.

vf
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František Götz

* 1. 1. 1894 Kojátkyu Vyškova
* 7. 7. 1974 Praha

Literární a divadelní kritik, historik a teoretik, roma
nopisec a dramatik, filmový scenárista, dramaturg. 
Programový mluvčí brněnské Literární skupiny, kri
tik rozsáhlé informovanosti, osobitý hodnocením 
domácí literatury a divadla v širokých souvislostech 
světového umění; objevný dramaturg zaměřený 
zvláště na repertoár současné tvorby.

G. otec, zaměstnán jako hospodářský správce, 
záhy zemřel (když bylo G. 10 let) a početná 
rodina žila ve svízelných hmotných poměrech. 
G. vystudoval reálku v Bučovicích (mat. 1912) 
a po absolvování učitelského kursu v Brně pů
sobil od 1913 jako učitel (Habrovany, Rousí- 
nov, Brno), později jako úředník zemské škol
ní rady v Brně. Již v této době se živě zajímal 
o literární a divadelní dění a začal publikovat 
divadelní referáty (v Socialistické budoucnos
ti). Jeho literární aktivita značně zesílila po 
válce. Stal se zakládajícím členem brněnské 
Literární skupiny (1921), jejím teoretickým 
mluvčím a jedním z iniciátorů manifestu Naše 
naděje, víra a práce (1922), spoluredigoval 
Sborník Literární skupiny i časopis Host. 1923 
se přestěhoval do Prahy, kde pracoval nejdřív 
jako lektor, od 1927 jako dramaturg Národní
ho divadla. 1944 z Národního divadla odešel 
(stal se uměleckým ředitelem Městských diva
del pražských), ale vrátil se sem do funkce šéfa 
činohry (1947—48), náměstka uměleckého ře
ditele (1948—50) a šéf dramaturga (1965—69). 
Ve své dramaturgické práci pečoval o původní 
domácí repertoár (uváděl např. bratry Čapky, 
Langra, Loma, Mahena, Nezvala, Šrámka, 
Vančuru), zasloužil se o uvádění soudobé dra
matické tvorby světové (např. poprvé uvedl 
některé sovětské hry), podporoval rozvoj po
válečné socialistické tvorby. Rozvíjel bohatou 
literárněkritickou a divadelněkritickou činnost 
(referentem Národního osvobození 1924—39 
a 1945—48, příspěvky v dalších časopisech), 
redigoval řadu časopisů a divadelních sborní
ků. Od 1949 působil na DÁMU (profesor diva
delní vědy a dramaturgie, 1949/50 a 1952/53 
děkan), kterou pomáhal budovat; od 1960 byl 
profesorem filoz. fakulty UK, kde již 1948—50 
přednášel externě; 1969 odešel do důchodu, do 
1971 ještě působil jako profesor konzultant. 
Po vážném zranění (1967) se zhoršoval jeho 

Götz

zdravotní stav, přesto byl G. i nadále činný — 
mj. připravoval teoretickou práci o dramatur
gii a knihu vzpomínek. Pohřben byl na vyše
hradském hřbitově v Praze. — G. byl manže
lem spisovatelky Joži G. a otcem herečky ND 
a spisovatelky Evy Klenové (* 1924).

G. osobnost vyznačovala velká šíře umělec
kých zájmů a neúnavná kritická aktivita: pře
hledu o aktuálním dění zejm. v západoevrop
ské literatuře a divadle využíval k široce zalo
žené informaci a ke kritické konfrontaci do
mácí a cizí tvorby; eklektické přejímání růz
ných filozoficko-estetických koncepcí však 
oslabovalo platnost jeho syntéz a zobecňují
cích závěrů. Metodologicky vycházel z postu
pů kritiky psychologické, sociologické a ideo- 
grafické, zároveň však inklinoval k dojmové
mu zachycení specifiky díla a k jeho volnému 
esejistickému podání. V počátcích své činnosti 
byl ovlivněn idejemi německého expresionis
mu, přikláněl se k evolučnímu a duchovnímu 
pojetí socialismu a v tomto smyslu interpreto
val soudobé snahy o socializaci a proletarizaci 
umění (Anarchie v nejmladší české poezii); v 
knize básnických portrétů (Jasnící se horizont) 
se již odkláněl od perspektiv proletářské tvor
by a zdroje nové tvůrčí energie nacházel v ci
vilním aktivismu a v obecných idejích humani
ty. Proměna perspektiv se zračí i v Tváři stole
tí: zde G. analyzoval proces odosobnění a re- 
lativizace ideových a mravních hodnot v sou
dobé, zvi. západoevropské literatuře a hledal 
cestu ke konstruktivní tvorbě v návratu k celi
stvé osobnosti a v nové věcnosti. Z obdobných 
hledisek ideových a psychologických sledoval 
současnou českou literaturu (Básnický dne
šek), vývoj poválečného románu (Český ro
mán po válce), zabýval se krizí a výhledy dra
matu (Zrada dramatiků) a později resumoval 
meziválečný literární vývoj a situaci po druhé 
světové válce (Na předělu); G. šaldovská mo
nografie (F. X. Salda) přinesla cenný materiál 
a vývojově učleněný výklad. S jeho divadelně 
kritickou a organizátorskou činností souvisel 
příležitostný spis k 50. výročí Národního di
vadla (Boj o český divadelní sloh); v této době 
se G. aktivizoval v protifašistickém boji a svá 
stanoviska vyjádřil v alarmující, leč idealistic
ky pojaté úvaze (Osudná česká otázka) V je
ho poválečné kritické a teoretické práci sílila 
snaha o důslednější uplatnění společenskohi- 
storických hledisek (např. monografie Václav 
Řezáč) a postupně převážil zájem o problema-
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tiku divadla a dramatu, zvi. o hereckou osob
nost (monografie o Z. Štěpánkovi, V. Fabiáno
vé). — Zkušeností z divadelního a literárního 
světa využil G. námětově ve vlastních hrách 
(Soupeři) a v románech (Padající hvězdy aj.), 
jež mají namnoze ráz dokumentární a esejis- 
tický. Pro divadlo adaptoval několik slavných 
próz, několik her přeložil, popř. upravil; psal 
i filmové scénáře (Okouzlená, V horách duní). 
Významná byla jeho činnost popularizační 
(doslovy k překladům) a vědeckopedagogická 
(vysokoškolská skripta z dějin divadla).

ŠIFRY: F. G., Fr. G, G. ■ PŘÍSPĚVKY in: Apollón 
(1923-24); Cesta (1921-22); Čin (1932—34); Čte
me (1939—43); Div. noviny (1957—64); Divadlo 
(1952-62, 1967); Host (1921-28); ELK (1937-38); 
Kmen (1926—27); Komenský; Kritika (1924); Kult, 
zpravodaj (1924); Lípa (1917 — 19); Listy (1934, 
1937); Lid. noviny (od 1933); Lit. rozhledy 
(1929—30); Lit. svět (1927—28); Mor. slez, revue 
(1920—22); Nár. osvobození (1924—39, 1945—48); 
Nár. a Stavovské divadlo, pokr. Nár. divadlo 
(1926—43); Niva (1921); Nová svoboda (1925—26); 
Nové Čechy (1922); Nový život (1956-58); Panorá
ma (1928—40); Pásmo (1924—25); Právo lidu (1925); 
Přerod (1924); Ranní noviny (1937); Rozpravy 
Aventina (1925—32); Sever a východ (1930); Socia
listická budoucnost (1920—23); Středisko 
(1930—32); Studentský časopis (1939—40); Světo
zor (1931-32); Telegraf (1937); Tvorba (1925 — 26); 
Venkov (1941—42). — Mimoto příspěvky ve sborní
cích, které redigoval. ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře: Stručné dějiny literatury české (1920, 
četná další upr. vyd.); Novodobá literatura česká ve 
škole (1920, četná další upr. vyd.); Anarchie v nej- 
mladší české poezii (1922); Úvod do poezie (1923, 
rozšiř, vyd. 1933 s tit. Cesta k našim básníkům); Jas
nící se horizont (1926); Tvář století (1929); Básnický 
dnešek (1931); Zrada dramatiků (1931); Padající 
hvězdy (R 1932); Osudná česká otázka (1934); Boj 
o český divadelní sloh (1934); Český román po válce 
(1936); Muž bez vlasti (R 1936); F. X. Salda (1937); 
První rota (D 1938, i prem.); Soupeři (D 1940, 
i prem.); Paní našich snů (R 1942); Světelný gejzír (D 
1943); Na předělu (1946); Jaroslav Kvapil (1948); 
Václav Řezáč (1957); Zdeněk Štěpánek (1962); Vlas
ta Fabiánová (1963). — Dramatizace: H. de Balzac: 
Sestřenice Běta (1936, i prem.); Malostranská humo
reska (1942, i prem., upr. vyd. 1948, podle Nerudovy 
pov. Figurky). — Ostatní práce: Tatíček osvoboditel. 
K 70. narozeninám našeho prezidenta (1920). ■ 
SCÉNICKY. Dramatizace:^. M. Dostojevskij: Idiot 
(1928) + Běsi (1929) + Výrostek (1934). - Uprave
né překlady: G. Flaubert, G. Baty: Paní Bovaryová 
(1938); C. Goldoni: Loď do Smyrny (1943). — Pře
klady :E. O’Neill: Chlupatá opice (1934, s J. Schuber- 
tovou); G. Hauptmann: Kolega Crampton (1940). ■ 

REDIGOVAL časopisy: Host (1921-26, s L. Blat
ným, Č. Jeřábkem, Z. Kalistou, A. C. Norem), Lite
rární svět (1927—28, s J. Ježkem), Národní a Stavov
ské divadlo, (1926—29), pokr. Národní divadlo 
(1930—43); knižnice: Pražské saturnalie (1924), 
Knihovna Hosta (1925); sborníky: Sborník Literární 
skupiny (1923, s L. Blatným, Č. Jeřábkem, Z. Kalis
tou, J. Zamazalem), Nové české divadlo 1930—32 
(1932, s M. Ruttem), Národní divadlo ke svému pa
desátému výročí (1933), České umění dramatické. 
Činohra (1941, s F. Tetauerem), Václav Vydra. K 70. 
narozeninám (1946). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: J. 
Chaloupka: Poslední melodie. Verše z pozůstalosti 
(1938). ■

LITERATURA: A. M. Píša: Kritický čin (ref. 
Anarchie v nejmladší české poezii), Host 1921/22; F. 
X. Salda: Ejhle, kritik (ref. Anarchie v nejmladší čes
ké poezii), Tribuna 7. 5. 1922 → KP 12 (1959); p. (A. 
M. Píša): Dvě příručky slovesné (ref. Úvod do poe
zie), RP 22. 12. 1923; J. Honzl: Kritický iluzionismus, 
Pásmo 1925/26; B. V. (Václavek): Knížka o současné 
poezii (ref. Jasnící se horizont), RP 12.12. 1926; F. X. 
Salda: Kritika a nekritika (ref. Jasnící se horizont), 
Tvorba 1927, č. 1 → KP 13 (1963) + F. G., kritik, 
přítel a socialista, RP 22. 1. 1927; M. Rutte in Doba 
a hlasy (1929); M. Holas: Interview s F. G., Rozpra
vy Aventina 1929/30; P. Fraenkl: K vývoji novodo
bé české lit. kritiky (též charakteristika G. metody), 
Rozpravy Aventina 1929/30; ■ ref. Tvář století: A. 
M. Píša, PL 17.10.1929; B. Václavek: Tvář kritikova, 
ReD 1929/31 4- Obrácená perspektiva, Sociolog, re
vue 1930, obojí → Kritické stati z třicátých let 
(1975); L. Š. (Stolí): Knihy, Signál 1929/30, č. 14 ■; 
M. M. (Majerová): ref. Zrada dramatiků, Čin 
1930/31; AMP. (A. M. Píša): ref. Básnický dnešek, PL 
13. 12. 1931 → Třicátá léta (1971); F. Soldan: Spor 
o G. kritickou metodu, Index 1932; AMP. (A. M. Pí
ša): ref. Padající hvězdy, PL 23.10.1932; F. X. Salda: 
O několika románech, které nechtějí být uměním 
(ref. Padající hvězdy), ŠZáp 1932/33; B. V. (Václa
vek): Nové knihy (ref. Básnický dnešek a Padající 
hvězdy), Index 1933; J. Frejka: O český divadelní 
sloh, Panoráma 1934; J. Rybák: Osudná otázka F. G. 
(ref. Osudná česká otázka), Tvorba 1934, č. 22; L. Sv. 
(Svoboda): ref. Český román po válce, U 1936; K. 
Sezima in Mlází (1936); A. N. (Novák): Návrat mar
notratného syna (ref. Muž bez vlasti), LidN 3. 1. 
1937; V. P. (Pekárek): ref. F. X. Salda, U 1937; A. M. 
Píša: Knížka o Saldovi, PL 14. 5. 1937; H. Jelínek: 
Počátek sezóny (ref. První rota), Lumír 1938/39; jd 
(J. Drda): Dvě české novinky na Vinohradech (ref. 
Soupeři), LidN 27. 1. 1940; Inz. (L. N. Zvěřina): ref. 
Paní našich snů, Čteme 1942; jšk (J. Š. Kvapil): ref. 
Na předělu, Naše doba 1947; V. Cách, B. Březovský, 
A. Urbanová: Šedesátka F. G., Divadlo 1954; M. Ste
hlík: F. G. k šedesátinám, LitN 1954, č. 1; jtg. (J. Trá- 
ger): Vychovatel generací, Svob. slovo 31. 12. 1958; 
F. Černý: Dramaturgissimus, LitN 1959, č. 1; F. Kub-
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ka in Na vlastní oči (1959); Č. Jeřábek in V paměti 
a v srdci (1961); F. Černý: Spolutvůrce českého dra
matu a hereckých osudů, LitN 1964, č. 1; J. Kopecký: 
G. monografie (o hercích), Divadlo 1964; R. Schams: 
F. G. pětasedmdesátníkem, Čes. jazyk a literatura 
1968/69; B. Robeš: Svědek zápasů F. G., Zprávy Mu
zea Vyškovská 1969, č. 79; Š. Vlašín: F. G. — teore
tik a kritik wolkrovské generace, sb. Václavkova 
Olomouc 1967 (1970); J. Svoboda in Generace 
a program (1973); Š. Vlašín: Kritik wolkerovské ge
nerace, ČLit 1974; F. Černý: Zakladatel české dra
maturgie, Tvorba 1974, č. 1; V. Pekárek: F. G. osm- 
desátníkem, Lit měsíčník 1974; Z. Zapletal: Literár
ně výchovný horizont F. G., Čes. jazyk a literatura 
1974/75; vm. (V. Muller): F. G., Svob. slovo 10. 7. 
1974; -mV- (M. Vojta): Za F. G., Tvorba 1974, č. 29; 
-bok-: F. G. a Prostějov, Štafeta (Prostějov) 1975, č. 
4.

et

Joža Götzová

* 19. 3. 1898 Praha

Dramatička a překladatelka divadelních her, autor
ka esejistických portrétů soudobých českých herců.

VI. jm. Josefa G., roz. Thelenová. 1914—16 
studovala na dívčím reálném reformním gym
náziu na Vinohradech. Brzy začala publikovat 
(válečný obrázek v Národních listech 1916); 
od 1921 otiskovala časopisecky básně. 
1922—23 byla soudní referentkou Tribuny, 
1928—30 pracovala v redakci Pestrého týdne 
(kulturní rubrika). 1923 se provdala za kritika 
F. Götze; jejich dcerou je herečka a spisova
telka E. Klenová.

Po začátečnických verších, otiskovaných 
v časopisech blízkých poválečné básnické ge
neraci, se G. orientovala působením svého 
manžela k divadlu. Pro potřeby činohry ND 
začala překládat dramata, 1931 vydala vý
znamnou publikaci Profily českých herců, kte
rá přináší — vedle rozsáhlé obrazové části — 
esejistické portréty soudobých herců velkých 
pražských činoherních scén a státních divadel 
v Brně a Bratislavě, uvedené úvahami o posta

vení českého divadla v národním životě 
a o zdrojích a charakteristických rysech české
ho herectví. Ve stylu, názorech na divadlo 
i v pojetí poválečného umění se projevuje vliv
F. Götze a expresionistické kritické terminolo
gie (v úvodních partiích zejména pojetím mo
derního umění jako faktoru vysvobozujícího 
ze životní úzkosti, v jednotlivých portrétech 
pak snahou postihnout duševní ustrojení, pře
durčující herce ke kreacím určitých lidských 
typů). — Ve 30. letech G. napsala tři divadelní 
hry; po satirické komedii útočící na cynismus 
peněžních vztahů (Nový Mercadet čili Pan Fa- 
houn střílí gól) zpracovala podle biografií H. 
Belloca a S. Zweiga drama o Marii Antoinettě 
(z podnětu K. H. Hilara a pro tehdejší činoher
ní hvězdu A. Sedláčkovou). Hra, přeplněná 
mnoha historickými detaily, předvádí život 
Marie Antoinetty jako tragický osud ženy, 
toužící po lidském štěstí a hnané osobními 
i historickými okolnostmi do srážky společen
ských sil; také v dramatu Srdce světa setrvala
G. u atraktivní životopisné látky (o domnělém 
pobytu G. Sandové a F. Chopina v Čechách).

PSEUDONYM, ŠIFRA: Joža Noville; J. T. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Host (1922); Kmen (1921); Nár. osvo
bození (1935); Nár. listy (1916); Pestrý týden (od 
1928); Právo lidu (1937, úryvek hry Srdce světa); 
Proletkult (1923); Rozpravy Aventina (1928); Rov
nost (1919); Rudé právo (1921); Tribuna (od 1922). I 
KNIŽNĚ. Beletrie a práce o divadle: Profily českých 
herců (EE 1931); Nový Mercadet čili Pan Fahoun 
střílí gól (D 1932, i prem.); Marie Antoinetta (D 
1935, i prem.). — Překlad: H. de Balzac: Mercadet 
(1925). I SCÉNICKY. Hra: Srdce světa (1937). - 
Překlady: J. Sarment: Rybář stínů (1924, podp. J. 
Thelenová); G. Kelly: Craigova žena (1930). ■

LITERATURA: ■ ref. Profily českých herců: J. 
Tráger, LitN 1930/31, č. 17; A. M. Píša, PL 11. 10. 
1931; J. Trojan, PL (příl. Večerní PL) 27. 11. 1931 ■;
H. Jelínek: ref. Marie Antoinetta, Lumír 1934/35.

//
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GrabingerJosef Vilém Grabinger
* 30. 1. 1806 Praha
† 10. 9. 1852 Praha

Herec Stavovského divadla, dramatik.

Otec Andreas G., malíř karet, matka Alžběta. 
Jako ochotník začal G. hrát ve Stavovském di
vadle 1827, od 1829 do smrti byl tam členem 
stálého souboru, působil ve hrách německých 
i českých. Hrál všechny obory s výjimkou 
mladších milovníků, jeho nejvlastnější domé
nou byly patetické a jímavé postavy, předsta
voval typ tzv. pere noble. Po likvidaci červno
vého povstání 1848 byl zatčen a vyslýchán pro 
účast na něm. Od 1850 byl nemocen; pohřben 
byl na Olšanech.

V jeho „komické maličkosti“ Pražská kafír- 
na aneb Ublížený cop (prem. 1844) je hlavní 
postavou proslulá pražská figurka, harfeník 
pan Jozífek. Hra má v dějinách českého dra
matu význam jako jediná původní skladba 
s námětem ze současného života, která byla 
napsána po Tylově Fidlovačce (1834) a před 
jeho dramatickými obrazy ze života z 2. pol. 
40. let.

PSEUDONYM: Krapinský (na poč. herecké dráhy). 
■ SCÉNICKY: Pražská kafírna aneb Ublížený cop 
(1844). ■

LITERATURA: J. Kaška: Zápisky starého kome
dianta, Rodinná kronika 1864; J. V. Frič: Zajímavé 
droby z prachu divadelního archívu, 3. Pražská ka
fírna aneb Ublížený cop, Div. listy 1880.

mo

Achille Gregor
* 3. 12. 1910 Praha

Prozaik, dramatik a publicista převážně humoristic
kého a satirického zaměření.

Syn úředníka a členky Národního divadla, roz. 
Hladíkové; jméno dostal po kmotrovi, ital
ském tanečníku a choreografu Achille Viscu- 

sim, tehdejším šéfu baletu. Absolvoval dvoule
tou obchodní školu v Praze (1928), dva roky se 
učil automechanikem v automobilce Fiat, po
tom byl krátce úředníkem v účtárně, statistou 
u filmu, akvíroval pro noviny a v sezóně 
1933—34 vykonával s titulem šéf reklamy růz
né práce v divadle D 34. V říjnu 1934 začal vy
dávat studentský satirický časopis H2SO4; pro 
uveřejnění karikatury na paktování L. Baaro- 
vé s hitlerismem (v 2. č. roč. 1935) podala na 
něho herečka žalobu, byl však soudem osvo
bozen. Když byl časopis na jaře 1935 úředně 
zastaven, vstoupil G. do redakce Českého slo
va; 1937—40 vedl také filmovou rubriku Tele
grafu. Po příchodu německé armády (1939) 
opustil noviny a rozhodl se pro dráhu spisova
tele z povolání. Od 1944 byl totálně nasazen 
v továrně Mechanotechna v Praze-Holešovi- 
cích, kde pracoval s řadou umělců (F. Tröster, 
V. Neff, V. Vydra ml., F. Muzika, E. Konrád). 
Od května do července 1945 byl dobrovolným 
ošetřovatelem v Terezíně, pak odjel na 3 měsí
ce do Londýna za svým přítelem malířem Ště
pánem Rothem, který se stal za války pod 
pseud. Stephen významným anglickým karika
turistou; odtud psal G. reportáže do pražských 
časopisů. Po návratu se stal stálým spolupra
covníkem Dikobrazu. Literárně těžil ze svých 
cest do Maďarska a Sovětského svazu. 1969— 
79 redigoval humoristickou přílohu sobotního 
Svobodného slova Kvítko.

G. próza vyrůstá z autorovy žurnalistické 
činnosti. Platí to jak o nenáročných zábavných 
životopisech amerických filmových hvězd (Pě
šinky do filmového nebe) a fejetonech o růz
ných věcech života i umění (Kolem horké ka
še, Povídky s ručením omezeným), tak o humo
ristických a satirických povídkách a črtách, 
které byly většinou aktuální službou potřebám 
doby. V těchto drobných prózách, vysmívají
cích se maloměšťáctví a brojících proti drob
ným nešvarům každodenního života, našel G. 
v 50. letech svou tvůrčí doménu a vytvořil si 
osobitý humoristický sloh, založený na spojení 
situační a slovní komiky a na výrazné nadsáz
ce. K zásadnějšímu odhalení nesmyslnosti ně
kterých společenských ustanovení a jevů 
i k výraznějšímu poetickému účinu dospěl te
prve v pozdějších absurdních groteskách 
(ukázky ve výboru Rozhořčený mladý muž). 
Soustředěněji než v rozsáhlejších pracích, ja
ko byl humoristický románek Zázrak v Tépi- 
cích nebo rozmarné cestopisy líčící příhody

812



Gregor

několika přátel za putování-po Sovětském 
svazu (Čtyři jedou za obzory) a Maďarsku (Pa
tálie v Panonii), projevil se jeho vtip opět 
v pestré směsici fejetonů, povídek a labužnic
kých kuchařských předpisů Muž v zástěře. V 
knížce Zbraslavský Rabelais podal G. anekdo- 
tický portrét herce Saši Rašilova. Mimo G. hu- 
moristickosatirické dílo stojí pokus o fantas
tickou novelu Odnikud nikam, mozaikovitá 
vize zániku lidstva na následky atomové vál
ky. Okrajový význam mají jeho scénická pás
ma a revue; kromě nich psal G. též scénáře 
pro film a povídky pro rozhlas.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Ellicha-bej (Dikobraz); A. 
G., -ego- (Telegraf a jinde v reportážích), -grg- 
(H2SO4). ■ PŘÍSPĚVKY in: Ahoj; A-Zet; Čes. slovo 
(od 1935); Dikobraz (od 1945; 1979—80 cestopis 
o Anglii Tři Robinsoni aneb Podivuhodně zvrtnutý 
výlet); Div. noviny (1961—62); H2SO4 (1934—35); 
Haló noviny; Haló—revue (od 1946); Ježek (1969); 
Kalendář Lid. demokracie 1962 (1961); Kino (1954— 
63); Kultura (1960); Květy (1953,1956,1968); Lit. no
viny (1953—62); Magazín Co vás zajímá (1962—64); 
Nedělní noviny (od 1945); Nová cesta (1954); Nový 
život (1956); Obrana lidu; Plamen (1964); Pochodeň 
(1972); Práce (od 1945); Pravda (1971); Právo lidu 
(od 1933); Rudé právo (od 1934, rubrika Na převo
zu); sb. Smích i pláč i karabáč (1962); Svět sovětů 
(1957—67; 1964 novela Odnikud nikam); Svět 
v obrazech (1945—67); Svobodné slovo (od 1959); 
Telegraf (1937—40; 1940 cyklus Návštěvou u Saši 
Rašilova, jehož úpravou vznikla knížka Zbraslavský 
Rabelais); Tramp (od 1929); Trn (od 1929); Večerní 
Praha (1955). I KNIŽNĚ. Beletrie: Pěšinky do fil
mového nebe (PP 1940); Kolem horké kaše (FF 
1942); Povídky s ručením omezeným (FF 1945); Při
jede patron (R 1950); My, spotřebitelé (PP 1954); 
Muž v podnájmu a jeho historie (PP 1954); Nepří
jemné maličkosti (FF, PP 1955); Čtyři jedou za ob
zory (P 1960); Zázrak v Těpicích (R 1961); Muž 
v zástěře aneb Literární kuchtění aneb Faire sa cui- 
sine littéraire (FF, PP, kuchařské předpisy, 1969); 
Patálie v Panonii (P 1972); Zbraslavský Rabelais 
(PP, anekdoty, 1974). — Výbor: Rozhořčený mladý 
muž (PP 1964). I SCÉNICKY. Pásma a revue: Šes
tkrát do zobáku (satirické pásmo, 1955); Dva muži 
v povětří (artistická revue, 1956); Ostrov Krále Leo
polda (estrádní komedie, 1957); Město vzhůru noha
ma (artistická revue, 1961). ■ REDIGOVAL časopi
sy: Trampský zpravodaj (1932—33); H2SO4. Satiric
ký týdeník studentský (1934—35). ■

LITERATURA: če (A. Černík): Vesele o hvěz
dách z Hollywoodu (ref. Pěšinky do filmového ne
be), LidN 25. 11. 1940; F. H. (Hampl): ref. Povídky 
s ručením omezeným, Práce 16. 1. 1946; J. Hrabák: 
Humorná knížka (ref. Muž v podnájmu a jeho histo

rie), HD 1955; M. Doležel: ref. Šestkrát do zobáku 
v Beskydském divadle, Nová svoboda 25. 8. 1955; ■ 
ref. Nepříjemné maličkosti: J. Lederer, Zeměd. novi
ny 28. 1. 1956; A. Jelínek, LitN 1956, č. 9 ■; O. Sus: 
Humor až to praští (ref. Čtyři jedou za obzory), Kul
tura 1961, č. 4; ■ ref.\Zázrak v Těpicích: A. Linke, 
LitN 1962, č. 15; š. (J. Šimůnek), Večerní Praha 16. 1. 
1962 ■; ■ ref. Rozhořčéný mladý muž: gs (O. Sus), 
Kult, tvorba 1964, č. 26; Ž. Kožmín: Grechile Achor, 
Parha, Mastrá Lana, Plamen 1964, č. 8 ■; A. Jist: Še
desátka humoristy, Svob. slovo 3. 12. 1970; (A) (A. 
Závodský): Šedesátiny satirika, Brněnský večerník 3. 
12. 1970; -jn (B. Jelen): ref. Patálie v Panonii, Pocho
deň 11. 8. 1972; P. Pešta: Spomienky na Rašilova 
(ref. Zbraslavský Rabelais), Romboid 1976.

PP

Alois Gregor

* 14. 12. 1888 Kožušice u Vyškova
† 8. 9. 1971 Letovice

Pozitivisticky zaměřený jazykovědec a historik čes
ké a slovenské literatury, folklorista, editor, osvěto
vý a vlastivědný pracovník, kulturní publicista 
a zpravodaj z okruhu meziválečných Lidových no
vin.

1 Pocházel z učitelské rodiny, do obecné školy 
chodil v Rašovicích u Slavkova, studoval na 
českém gymnáziu v Kyjově (mat. 1907), kde 
měl na něj vliv zvláště ředitel J. Klvaňa, a na 
filoz. fakultě v Praze (obor čeština a němčina, 
abs. 1912); doktorát získal 1914 prací Popis 
a rozbor rodného nářečí (hanáckého v okolí 
měst Bučovic, Slavkova a Zdánic). Během stu
dia pobyl čas na univerzitách ve Vídni (u prof. 
V. Jagice, 1908), v Berlíně (u prof. A. Briickne- 
ra, 1910) a v Paříži (u prof. A. Meilleta, 1912). 
Učil od 1912 na reálce v Telči, od 1913 na prv
ní české státní reálce v Brně a od 1921 na stát
ním dívčím reálném gymnáziu v Brně až do 
penzionování 1949. Současně byl od 1919 lek
torem slovenštiny na filoz. fakultě Masaryko
vy univerzity v Brně a od 1930 též lektorem 
spisovné češtiny. 1946 se habilitoval pro čes
kou a slovenskou mluvnici prací Nářeční slov
ník nářečí slavkovsko-bučovického. Po 1949
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přenesl těžiště svého působení na filoz. fakul
tu, kde byl 1954 jmenován docentem pro obor 
české a slovenské mluvnice se zvláštním zřete
lem k dialektologii; aktivně působil do 1959. 
Po celý život byl hojně veřejně činný: v Druž
stvu českého národního divadla v Brně, Jedno
tě českých filologů, moravskoslezském výboru 
Státního ústavu pro lidovou píseň (za okupace 
předsedou), v Muzejním spolku v Brně (před
sedou 1946—71), Místopisné komisi moravské, 
Učené společnosti Šafaříkově v Bratislavě, 
v Matici moravské, ve Společnosti pro slovan
ský jazykozpyt aj. Vedl osvětové kursy a pro
slovil stovky přednášek, spolupracoval na sed
mi učebnicích pravopisu a slohu, vydaných 
1934—37 A. Menšíkem, a na řadě čítanek pro 
střední školy. Uzavřel četná přátelství se spi
sovateli a vědci českými i slovenskými (I. Ol- 
bracht, J. Mahen, P. Jilemnický, M. Kolaja, P. 
Váša, V. Úlehla aj.). Oženil se 1933 s národo
pisnou pracovnicí Idou Eberhardovou (ovdo
věl 1951). Za protektorátu byl vyšetřován, při 
válečných událostech přišel o některé své ru
kopisné práce. Publikačně byl činný až do své 
smrti. Zemřel v letovickém léčebném ústavu, 
urna byla umístěna na hřbitově ve Slavkově.

Široký záběr činnosti A. G. vyrůstal z tra
dičního chápání filologie jako vědy o jazyce 
a literatuře, z jejího spojování s komplexně 
pojatým vlastivědným výzkumem a ze smyslu 
pro aktuální potřeby kulturního, vědeckého 
a školského života. Těžiště jeho vlastní vědec
ké práce bylo v jazykozpytu, v první řadě 
v moravské dialektologii, k jejímuž vývoji při
spěl nejvíce statěmi o nářeční skladbě; jako 
dialektolog se podílel také na několika edicích 
moravských lidových písní. Zabýval se rovněž 
výkladem místních jmen. Plodem studia staré 
češtiny byla zvláště kritická edice Husových 
Knížek o svatokupectví a několik statí o J. 
Blahoslavovi (zvláště o jeho Gramatice české). 
— Většina knižních publikací A. G. vyrostla 
z jeho pedagogických zkušeností a byla urče
na nejčastěji pro potřebu učitelů a vysoko
školských studentů. Jeho mluvnické i literární 
příručky byly na výši doby; shrnovaly podstat
né informace o vývoji a soudobém stavu čes
kého spisovného jazyka a české a slovenské li
teratury, obsahovaly i mnohé původní poznat
ky a projevoval se v nich smysl pro nové vý
vojové tendence. Největším G. literárněhisto- 
rickým dílem bylo přepracování a podstatné 
rozšíření Vášova Katechismu dějin české lite

ratury; zde samostatně sledoval rozvoj české
ho písemnictví od lumírovců až do poloviny 
20. let (značnou pozornost věnoval i nastupují
cí generaci) a připojil kapitoly o novodobé li
teratuře slovenské a o písemnictví vědeckém. 
— Význačný byl u G. zájem o kulturní proble
matiku slovenskou, nesený snahou posílit čes- 
ko-slovenskou vzájemnost. Pomáhal při budo
vání slovenské vědy (činností v jazykozpyt- 
ném odboru Matice slovenské) a školství (jako 
spoluautor čítanek pro slovenské střední ško
ly). Ve stovkách článků, recenzí a glos, otisko
vaných především v meziválečných Lidových 
novinách, přibližoval české veřejnosti literární 
a vědecké dění na Slovensku. O slovenské lite
ratuře psal i do Ottova slovníku naučného no
vé doby (kromě autorských hesel napsal též 
souhrnnou stať Literatura slovenská v nové 
době, zařazenou do hesla Československá re
publika) a posléze jí věnoval samostatnou 
publikaci v podobě vysokoškolských skript. 
Schopnost ocenit nové hodnoty prokázal 
např. průkopnickou studií o P. Jilemnickém. 
Zamýšlel se rovněž nad vztahy mezi českým 
a slovenským písemnictvím a nad překládáním 
slovenské literatury do češtiny. — Rozsáhlá 
byla G. činnost recenzentská; posuzoval vě
decké práce i beletrii, zvláště tvorbu morav
ských spisovatelů. V posledních letech života 
publikoval i větší studie z kulturní a vědecké 
historie Moravy (o F. Bartošovi, F. Vymazalo- 
vi, F. Marešovi, F. Černém aj.).

ŠIFRY: A. G., AG, Ag, ag. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. 
Adolfu Kellnerovi (1954); Almanach 1. čes. stát, re- 
álky v Brně 1880—1970 (1970); Almanach sloven
ského akad. spolku Kriváň v Brně (1922, stať Slo
venské ženy spisovatelky a jejich vztah k soudobé
mu životu); sb. Blanensko (1964); Bratrský sborník 
(1967); Brněnská svoboda (1931); sb. Brno v minu
losti a dnes (1959—65; 1965 stať Brněnská staročes
ká legenda o sv. Alžbětě); Břeclavsko (Vlastivěda 
moravská, 1969); Čas (i příl. Besedy Času, od 1907; 
drobné nepódepsané noticky ze studentského živo
ta, o slovenském hnutí, jeho ohlasu u nás a o sloven
ské literatuře); ČČM (1917); Časopis Matice mor. 
(1914—53); Časopis pro moderní filologii 
(1916—50); Červený květ (1961); Českosl. časopis 
historický (1964); Ces. časopis filologický (1942); 
Čes. lid (1953); sb. Čtvrtstoletí dívčího reál, gymná
zia v Brně 1908—1933 (1933); sb. Čtyřicet let čs. stát, 
reál, gymnázia Josefa Klvani v Kyjově 1898—1938 
(1938); sb. Franku Wollmanovi k sedmdesátinám 
(1958); sb. František Mareš, vynikající postava čes
kého kulturního života v Brně (1962); Husův sborník
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(1966); alm. Chudým dětem (1940, stať Spisovatelky 
na Moravě); sb. In memoriam dívčího reál, gymná
zia (Brno, 1968); Kostnické jiskry (1962—67); Křes
ťanská revue (1959—66); Kyjovsko (1970); Lid. de
mokracie (Brno, 1954—71); Lid. noviny (1916—50); 
List Sdružení mor. spisovatelů (1946—48; 1946 stať 
Vztahy mezi písemnictvím českým a slovenským); 
Listy filologické (1925—51); Literatura ve škole 
(1953—56); Masarykovou stopou (1947—49); sb. 
Mnéma (1926); Morava (1925—26); Mor. orlice 
(1910, fejetony z Berlína); Mor. slez, revue 
(1921—23); Národopisné aktuality (1970); Naše řeč 
(1965); Naše Valašsko (1951); Naše věda (1926-50); 
Nová politika (1948); Od Horáčka k Podyjí 
(1929—30); sb. Od Hradské cesty (1964); sb. Otázky 
slovanské syntaxe (1962); Ottův slovník naučný no
vé doby (1931-43); Plamen (1960); sb. Pocta Fr. 
Trávníčkovi a Fr. Wollmanovi (1948); sb. Pod Mo
hylou míru (1966); Prúdy (1930—31); sb. První čes. 
gymnázium v Brně (1967); sb. Příspěvky ke starší li
teratuře na Moravě (1964—68); Rovnost (1957—72); 
Sborník Archeologického ústavu ČSAV, pobočky 
v Brně (1963—64); Sborník Krajského vlastivědné
ho muzea v Olomouci, odd. B — Společenské vědy 
(1956—59); Sborník Matice mor. (1963); Sborník 
prací filoz. fakulty brněnské univerzity, řada jazyko
vědná — A (1952—69), řada literárněvědná — D 
(1955—66), řada archeologická — E (1965, stať Bo
hemika u Kosmy); sb. 70 let gymnázia v Kyjově 
1898-1968 (1968); Slavia (1951); sb. Slavkov (1931); 
Slavische Rundschau (1929); Slezský sborník 
(1957—71); Slovanský sborník Fr. Pastrnkovi (1923); 
sb. Slovenská miscellanea (1931, studie Peter Jilem
nický); Středisko (1930—31); Střední škola 
(1928—43); sb. Studie ze slovanské jazykovědy 
(1958); Svob. noviny (1945—48); Svob. slovo 
(1959—65); U (časopis univerzity v Brně, 1958); Va
lašsko (1953); Věda a život (1958—60); sb. Velká po
chodeň (1959); sb. Vlastivědná pohlednice z Lomnic
ká (1967); Vlastivědné listy z Boskovická (1951); 
Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí (1964); Vlas
tivědný sborník okresu Nový Jičín (1967 — 72); Vlas
tivědný věstník moravský (1948—72; 1959 stať O ži
votě a díle spisovatele Fr. Vymazala); Výr. zpráva 
první čes. stát. reál, školy v Brně (1915); Vyškovsko 
(Vlastivěda moravská, 1965); sb. Z kralické tvrze 
(1971); Zborník Filoz. fakulty Univerzity Komenské
ho — Philologica 1968 (1970); Zpravodaj Místopis- 
né komise ČSAV (1970); Zprávy jazykovědné 
(1955); Zprávy muzea Vyškovská (1968); Zprávy 
vlastivědného muzea ve Vyškově (1961—63); Zprá
vy Vlastivědného ústavu v Olomouci (1968); — mi
moto příspěvky v odb. časopisech zahraničních. ■ 
KNIŽNĚ. Práce o jazyce a literatuře: Rukověť čes
kého jazyka. Přehled pravopisu, mluvnice, stylistiky, 
metriky, poetiky a literatury české (1921, s T. Glo- 
Sem; přeprac. 1937 s tit. Rukověť českého jazyka 
a československého písemnictví s přehledem pravo

pisu a teorie literatury); Příruční mluvnice jazyka 
českého (1. 1923, 2. 1924); Katechismus dějin české 
literatury (1927, s P. Vášou); Mluvnice jazyka české
ho pro vyšší třídy středních škol (1932, přeprac. 
a rozšiř. 1937); Mluvnice spisovné slovenštiny 
(skripta, 1954); Slovenská literatura od Eudovíta 
Stúra po přítomnost (skripta, 1959); Slovník nářečí 
slavkovsko-bučovického (1959); O životě a díle 
Františka Bartoše (1968). I REDIGOVAL periodi
ka: Moravskoslezská revue (1921—22, s jinými), 
Vlastivědný věstník moravský (1948—64, s jinými); 
sborníky: Čtvrtstoletí dívčího reál, gymnázia v Brně 
1908—33 (1933, s A. Šestákem), František Mareš, vy
nikající postava českého kulturního života v Brně 
1862—1941 (1962, s red. kruhem), Příspěvky ke star
ší literatuře na Moravě (1964, s J. Skutilem); knižni
ce: Pramen. Sbírka českých a slovenských klasiků 
(1923—24, s M. Kolajou a J. Kozlovským), Vlastivě
da moravská (od 1961, s jinými). B USPOŘÁDAL 
A VYDAL: B. Němcová: Babička (1923) + Sloven
ské pohádky (2 sv., 1923—24); J. Botto: Smrť Jánoší
kova (1923); Česká maturitní čítanka (1934, s J. Ko
zlovským); Dotazník pro nářečí hanácká (1952, s F. 
Kopečným a F. Svěrákem); F. Bartoš, L. Janáček: 
Kytice z národních písní moravských, slovenských 
i českých (1953, s B. Štědroněm); J. Hus: Knížky 
o svatokupectví (1954); H. Bím: Valašské a sloven
ské lidové písně (1954, s J. Vysloužilem); Lidové pís
ně a tance z Valašskokloboucka (1. 1955, 2. 1960, 
s K. Vetterlem); J. Černík: Záleské písně z okolí Lu
hačovic (1957, s jinými); J. Herben: Na dědině (vý
bor, 1958, s M. Kopeckým). S různými spolupracov
níky sestavil 1922—34 řadu čítanek pro 1.—4. tř. 
českých i slovenských středních škol. I

BIBLIOGRAFIE: J. Skutil, P. Pešta: Soupis prací 
A. G., sb. Rodné zemi (1958); P. Pešta: Soupis prací 
A. G. za léta 1959-1972, SPFF Brno, řada jazyko
vědná - A 25/26, 1978. ■ LITERATURA: sb. Rod
né zemi (1958). ■ ■ ref. Katechismus dějin české li
teratury: -e-, Host 1926/27; B. Jedlička, Nové Čechy 
1928; -och- (Fr. S. Procházka), Zvon 1926/27 ■; r. 
(K. Rosenbaum): A. G. jubiluje, Slovenská literatúra 
1958; F. Tenčík: Sedmdesátiny A. G., HD 1959; F. 
Všetička: Skripta pro vysokoškoláky? (ref. Sloven
ská literatura od Eudovíta Štúra po přítomnost), 
Plamen 1960, č. 3 (odpověď A. G. Glosa polemická, 
tamtéž, č. 5); V. Vážný: K pětasedmdesátým naroze
ninám doc. dr. A. G., NŘ 1963; P. Pešta: Pětasedm- 
desátiny doc. A. G., Kam v Brně za kulturou 1.—15. 
12.1963 4- Osmdesátník A. G., Rodnost 13.12.1968; 
J. Balhar: Docent dr. A. G. osn sátníkem, SISb 
1968; mký (M. Kopecký): Mezi jsmdesátníky..., 
Universitas 1968, č. 4; M. Šrámkové, R. Šrámek: A. 
G. osmdesátníkem (Filolog a folklorista), Národopi
sné aktuality 1969; ■ ref. O životě a díle Františka 
Bartoše: P. Pešta, ČMM 1969; J. Spal: Publikace 
k Bartošovu jubileu, Čes. jazyk a literatura 1968/69; 
J. Polák: O zapomenutém literátovi, Věda a život 
1970 nekrology: M. Kopecký, S. Dušková, J.
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Skutil, WM 1971; J. Hrabák, ČLit 1971; J. Skutil, 
Lid. demokracie (Brno) 14. 9. 1971; P. Pešta: A. G. 
a Slovensko, Rovnost 22. 9. 1971; M. a R. Šrámkovi, 
Národop. aktuality 1971; L. Čermák, Čes. jazyk a li
teratura 1971/72; J. Chloupek, NŘ 1972; M. Krčmo
vá, LF 1972; J. Skulina, SISb 1972; F. Schwarz, Vlas
tivědný sborník okr. Nový Jičín sv. 8—9 (1972) ■.

PP

Eduard Grégr

Působnost 1862—1949

Významné pražské nakladatelství, knihtiskárna 
a knihkupectví.

30. 6. 1862 založili bratři dr. Julius Grégr a dr. 
Eduard Grégr spolu s F. Šimáčkem tiskárnu 
pro tisk Národních listů s názvem Knihtiskár
na Dr. Julia Grégra a Františka Šimáčka; tato 
nová česká tiskárna byla odpovědí na výpo
věď tisku Národních listů z tiskárny Němce A. 
Renna i na tvrdé ekonomické podmínky po- 
němčelé jeřábkovské tiskárny K. Seyfrieda. 
Tiskárna byla umístěna v Růžové ulici na No
vém Městě pražském.— Eduard Grégr (* 4. 3. 
1827 Štýr, Horní Rakousy, † 1. 4. 1907 Lštění 
u Čerčan) se po absolvování píseckého gym
názia, dvouletého studia filozofie ve Vídni 
a medicíny v Praze (doktorát 1854) věnoval lé
kařské fyzice. Od 1854 byl asistentem J. E. Pur- 
kyně, 1858—62 docentem lékařské fakulty na 
pražské univerzitě. Po 1862 se stal českým po
litikem, publicistou, tiskařem a nakladatelem. 
Redigoval Živu (1861—62), Národní listy 
a Kritickou přílohu k Nár. listům (1863—64), 
Literární přílohu k Nár. listům (1865), Literární 
listy (1865); publikoval odborné a populární 
stati v Živě a v Květech, spolupracoval na he
slech v Riegrově Slovníku naučném, napsal 
brožury O zvířatech a látkách zvířecích v prů
myslu a řemeslech uplatňovaných (1858), O je- 
zovitech (1870), K objasnění našich domácích 
poměrů (1874), Naše politika (1876), Politické 
rozjímání před volbami do říšské rady (1879), 
Přívrženci obeslání rady říšské (1879), Slovo 
osudné (1883). Vydal několik svých poslanec

kých řečí. Jeho prozaické a básnické prvotiny 
publikoval 1910 Z. Tobolka. G. byl odpůrcem 
pasivní politiky a předním představitelem pro
tihabsburské opozice a byl za tuto činnost 
dvakrát vězněn. Působil jako zemský poslanec 
(1867 — 76), obecní starší hl. m. Prahy 
(1867-1907), říšský poslanec (1883-1907), 
přísedící Zemského výboru (1889 — 1902). 
Obětavě napomáhal rozvoji spolkového živo
ta; byl spoluzakladatelem Sokola pražského 
(1862), Matice lidu (1867), Národní strany svo
bodomyslné (1874), spoluzakladatelem a před
sedou Typografické besedy a Řemeslnické be
sedy. — Julius Grégr (* 19. 12. 1831 Březhrad 
u Hradce Král., † 4. 10. 1896 Dol u Libčic n. 
Vit.) po absolvování normální školy v Písku 
a gymnázia v Hradci Král, vystudoval v Praze 
práva (doktorát 1859). Původně pracoval v ad
vokátní kanceláři ve Frýdlantu v Čechách, po 
pádu absolutismu se stal českým politikem, 
majitelem a vydavatelem Národních listů 
(1862—96) a publicistou (politické, národopis
né a kulturněpolitické stati v Nár. listech); na
psal brožury Proces (1862), Na obranu Ruko
pisu královédvorského a zelenohorského 
(1886) a vydal několik tisků svých poslanec
kých řečí; za protihabsburský radikalismus byl 
několikrát vězněn. Zemským poslancem byl 
1867—93, říšským 1879—80. Byl spoluzakla
datelem Sokola pražského (1862) a Národní 
strany svobodomyslné (1874). 15. 11. 1860 se 
stal majitelem koncese Národních listů, kterou 
předal družstvu; 1862 ji však převzal zpět. — 
Již krátce po založení knihtiskárny byl J. G. 
odsouzen pro obsah Nár. listů k 10 měsícům 
vězení, ke ztrátě doktorátu, k pokutě 3 000 zl. 
a ke ztrátě koncese (doktorát i koncese mu by
ly vráceny po politické amnestii z 1. 8. 1865). 
18. 8. téhož roku obdržel novou koncesi jeho 
bratr E. G. Když po roce vystoupil F. Šimáček, 
dostal podnik název Dr. Ed. Grégr, knéhtiskár- 
na v Praze. Začaly zde tisknout Královská čes
ká společnost nauk, Zemský správní výbor, 
Obec pražská, Královský zemský archív, Práv
nická jednota, Spolek českých lékařů a jiné in
stituce a organizace, jež zůstaly firmě věrny až 
do druhé světové války. 1864 bylo založeno 
nakladatelství a knihkupectví. Po třech letech 
úspěšného rozvoje se podnik přestěhoval do 
domu U zlaté lodi v téže (Růžové) ulici. Na 
rozvoji podniku E. G. měl velkou zásluhu pře
devším jeho ředitel D. Sluníčko (1865—97); 
disponentem a dlouhodobým účetním Matice
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lidu byl do 1871 pozdější významný naklada
tel J. Otto. 1867 bylo zřízeno knihařství. Roz
růstající se vydavatelskou činností se zájmy 
bratrů rozdělily. J. G., který se staral o Nár. lis
ty, přenechal E. G. oblast tiskařskou, naklada
telskou a vydavatelskou. — 1. 11. 1869 otevřel 
E. G. se společníkem F. Dattlem v Kittlově do
mě na Ferdinandově (dnes Národní) třídě 
knihkupectví spojené s nakladatelstvím, kde 
rozvíjeli pod názvem Dr. Ed. Grégr a Ferd. 
Dattel bohatou nakladatelskou činnost. (F. D., 
* 30. 4. 1842 Praha, † 9. 5. 1882 Praha, absol
vent Akad. gymnázia, se vyučil u firmy J. G. 
Calve; byl členem výboru Spolku českých 
knihkupců a nakladatelů a členem dohlížecího 
výboru pražského Grémia knihkupců). Podnik 
získal záhy značnou oblibu, scházívali se zde 
V. Hálek, J. V. Sládek, L. Quis, S. Čech, K. 
Světlá, J. Neruda aj. 1870 zřídili E. G. a F. D. 
knihkupeckou filiálku v Kutné Hoře; vedl ji K. 
Šolc, který ji 1879 převzal. 1882 se stal E. G. 
načas nakladatelem Matice lidu. Udržoval ta
ké spojení s americkými Čechy; chicagskému 
nakladateli a tiskaři A. Geringerovi obstarával 
komisionářské služby pro Čechy a Moravu. Po 
smrti F. Dattla prodal E. G. knihkupectví E. 
Válečkoví, zůstal však jeho společníkem. E. V. 
vedl firmu pod názvem Dr. Ed. Grégr a Ed. Va
lečka až do 1885, kdy se osamostatnil. — 1877 
byla tiskárna přestěhována do větších prosto
rů bývalé Breitfeldovy strojírny v ul. V tůních 
č. 8 (rovněž na Novém Městě pražském). 1882 
bratři provozovny oddělili. J. G. převzal tis
kárnu Nár. listů a přesídlil s ní i s tiskem ně
kterých dalších časopisů do Mariánské ul. č. 
3 (dnes Opletalova 3) do budovy pivovaru 
U Turků, kterou koupil a ve které je tiskárna 
dodnes. Nazývala se Tiskárna Národních listů 
— Dr. Julius Grégr. Tiskárnu a nakladatelství, 
které zůstaly v ul. V tůních, převzal E. G. Po 
smrti J. G. byly oba podniky rozděleny úplně. 
Do podniku v ul. V tůních přizval E. G. svého 
syna Zdislava (12. 1. 1874-27. 1. 1918), vyuče
ného tiskaře, který se stal1 1902 veřejným spo
lečníkem firmy; ta se od té doby jmenovala Dr. 
Ed. Grégr a syn, knihtiskárna v Praze. Knihtis
kárnu J. G. převzal po 1896 jeho syn Prokop 
G. (27. 6. 1868-18. 12. 1926), lékař a též publi
cista (Jednojazyčnost nebo dvojjazyčnost?, 
1902; Na obhájení stanoviska Národních listů, 
1907). Redigoval Nár. listy do 1910, kdy je 
koupila i s budovou a tiskárnou nově utvořená 
společnost Pražská akciová tiskárna. 1945—49 

byla řízena národní správou, počátkem 1950 
byl z její podstaty utvořen n. p. Brázda, tiskař
ské závody (dnes Mír, novinářské závody, n. p., 
závod 3). — Bratři E. G. a J. G. pečovali 
i o rozvoj písmolijectví. K malé písmolijně pro 
tisk Nár. listů přikoupili 1872 písmolijnu ně
mecké firmy Rohlíček a Sievers, kterou po
stupně přebudovali a položili tak základ mo
dernímu českému písmolijectví. 1899 byla pís- 
molijna modernizována a přestěhována do 
vlastních místností v Sokolské třídě. 1902 byla 
oddělena od podniku s názvem Slévárna Dr. 
Ed. Grégra a spol. Již 1903 však byla včleněna 
do nově vzniklé první české Slévárny písma, a. 
s., v Praze, kterou založil E. G. spolu s E. Beau- 
fortem, J. Ottou, dr. J. Scheinerem a A. Wies- 
nerem. — Podnik E. G. převzal 1907 Zdislav 
G. Dynamický rozvoj závodu (1912 tiskl 52 
časopisů) si vyžádal novou budovu. Z. G. kou
pil Breitfeldův dům v Hlávkově ul. č. 2 (roh ul. 
V tůních), který přestavěl (1911) na moderní 
tiskařský a nakladatelský podnik. Zde už firma 
zůstala. O technický rozvoj podniku se zaslou
žil během svého působení ředitel J. Malý 
(1900—33). 1918 byl podnik přeměněn na ko
manditní společnost (dědici v čele s Boženou 
Grégrovou, vdovou po Z. G., 14. 6. 1875—21. 
2. 1942); společnost si ponechala dosavadní 
název. Po dosažení dospělosti převzali postup
ně závod synové Z. G.: Eduard G. ml. (* 23. 6. 
1900) a Jiří G. (15. 11. 1906-26. 11. 1939). Od 
1935 stál v čele společnosti i podniku E. G. ml. 
Za okupace dostala firma koncesi kamenotis- 
kařskou provozovanou po továrnicku. Od 
února 1948 řídila podnik národní správa 
a 1949 byl včleněn, jako základní závod, do n. 
p. Středočeské tiskárny.

Ve své nakladatelské činnosti vycházel E. G. 
především z politických a kulturněpolitických 
potřeb národa v pojetí mladočeského radika
lismu. S politickým a kulturně vzdělávacím 
úsilím mladočeské politiky byla činnost tiskár
ny a nakladatelství spjata zejména v prvních 
třiceti letech. E. G. vydával literaturu politic
kou, hospodářskou, pedagogickou, přírodově
deckou, matematickou, zdravotnickou, země
dělskou, historickou, hudební, právní, mimoto 
i literaturu krásnou. Především pro ni získal 
zasvěcené společníky, zprvu F. Dattla a po 
něm E. Valečku. Své literární názory formulo
val v době, kdy byl redaktorem a vydavatelem 
Kritické přílohy a Literární přílohy k Nár. lis
tům. Byl také jedním ze zakladatelů Matice li-
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du, organizované jako klub čtenářů (za 1 zl. 
6 svazků dobré četby ročně), které poskytoval 
administrativní zabezpečení, dlouho ji tiskl 
a finančně podporoval. — Vlastní beletristic
kou knižnici věnovanou původní české tvorbě 
E. G. zpočátku neměl, a to zřejmě pro svůj po
díl na Matici lidu. Pozornost soustřeďoval na 
literaturu přeloženou. Bibliotéka klasiků řec
kých a římských zprostředkovala české veřej
nosti přední literární díla antického světa (Dé- 
mosthenés, Euripidés, Hérodotos, Platón, Plú- 
tarchos, Sofoklés, Xenofón; G. J. Caesar, M. T. 
Cicero, Q. Horatius Flaccus, T. Livius, P. Ovi- 
dius Naso, G. Sallustius Crispus, P. C. Tacitus 
(1863—93,29 knih v 82 seš.). Hodnotná knižni
ce Poezie světová je už plně plodem spoluprá
ce E. G. a F. Dattla; jako beletristický naklada
tel tu fungoval především F. D. (P. J. Béranger, 
G. Byron, V. M. Garšin, J. W. Goethe, H. Hei- 
ne, V. Hugo, Kálidása, J. de La Fontaine, N. A. 
Lejkin, G. Leopardi, M. J. Lermontov, H. W. 
Longfellow, A. Mickiewicz, N. A. Někrasov, A. 
Petöfi, J. Siowacki, J. B. Zaleski, Junácké písně 
národa bulharského v překl. J. Holečka, Junác
ké a milostné písně národa bulharského v pře
kl. J. Holečka, Poezie francouzská nové doby 
v překl. J. Vrchlického, Zpěvy lidu srbského 
1 a 2 v překl. S. Kappera; 1871—85, 23 sv.). 
I produkce původní krásné literatury vzrostla 
teprve v tomto období ovlivňovaném F. D. 
Zvláštní péči věnovali E. G. a F. D. současným 
talentovaným spisovatelům; vydali 9 titulů 
knih J. Nerudy (1868—82, z nich fejetony 
v 5 svazcích), 11 knížek F. Douchy pro děti 
a mládež (1874—76), skoro 40 svazků svého 
oblíbeného autora V. Hálka (1864—98; v 90. 
letech jednotlivé povídky i samostatně) a mi
moto jeho sebrané spisy (1879—87,11 sv.). Vy
šla zde Romaneta J. Arbesa (3 kn., 1878—84), 
dále knížky A. Heyduka, S. Podlipské, A. Staš
ka, J. Zeyera, odborné práce O. Hostinského, J. 
Golla (i beletrie), K. Tieftrunka aj. Plodné bylo 
i spojení E. G. s E. Valečkou, který byl v oblas
ti beletrie rovněž dominujícím partnerem. Pře
devším jeho přičiněním začali vydávat vý
znamnou knižnici Poetické besedy, jež za re
dakce J. Nerudy směřovala především k roz
voji české veršované epiky a v níž vycházela 
díla spisovatelů různých generací (S. Čech, O. 
Červinka, A. Heyduk, S. Hurban-Vajanský, F. 
Chalupa, R. Jesenská, F. Kvapil, E. Krásnohor- 
ská, K. Leger, E. Miřiovský, O. Mokrý, V. B. 
Nebeský, J. Neruda, R. Pokorný, F. X. Pro

cházka, L. Quis, J. V. Sládek, A. Stašek, J. Vrch
lický, J. Zeyer; (1883—90, 41 sv.; sv. 1—25 E. 
G. a E. V., sv. 26—41 E. V.). — Kromě původní 
beletrie vydávali E. G. a E. V. také přeloženou 
prózu (H. Ch. Andersen, V. I. Němirovič-Dan- 
čenko, T. Day, S. Goszczyňski, Bret Harte, V. 
Hugo, M. Jókai, J. I. Kraszewski, E. R. Labou- 
laye, V. Sardou, P.-A. Silvestře, Mark Twain, 
G. I. Uspenskij aj.). — Politicko-osvětové za
měření měla mít Bibliotéka americká (E. G. 
však vydal 1861 pouze 1. svazek, Vlastní živo
topis B. Franklina, 2. svazek vyšel 1873 už 
v nakladatelství J. S. Skrejšovského). Pro poli
tické potřeby mladočechů byla vydávána 
knihovna Epištoly svobody (1876—83, 40 sv., 
od sv. 35 vl. nákladem autorů). K podpoře tě
lovýchovného hnutí vydával E. G. Sokolskou 
knihovnu (1898—1901, 7 sv.). Důležitá byla 
i jeho Sbírka zákonů (1868—1910, 34 sv.). — 
Z ostatní literatury tu vyšly např.: Kafkův ilu
strovaný průvodce po Království českém 
(1897 — 1910, 18 dílů); J. Emler: Průvodce po 
Praze (1912); z kalendářů: Kalendář koruny 
české na r. 1868, Grégrovy příručky — politic- 
ko-hospodářské kalendáře na r. 1912 a 1913 
(1911 a 1912). Z. G. vydával v Knihovničce nej- 
menších pohádky (1910 —12,12 titulů). Po prv
ní světové válce vtiskli dědici podniku celé 
produkci převážně tiskárenský charakter; na 
zakázku tiskli knihy, časopisy, jízdenky, re
klamní materiál (1937 tiskli 63 časopisů).

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Bibliotéka 
klasiků řeckých a římských (1863—93); Poezie svě
tová (1871—85); Poetické besedy (1883—85, dále až 
1890); Knihovnička nejmenších (1910—12). — Ostat
ní: Bibliotéka americká (1861); Bibliotéka kupecká 
(1862—64, 1866 — 72); Sbírka zákonů (1868—1910); 
Epištoly svobody (1876—83); Sokolská knihovna 
(1898-1901). ■ SOUBORNÁ VYDÁNÍ: V. Hálek, 
K Světlá. ■ Z OSTATNÍ PRODUKCE: F. Göbl 
Kopidlanský: Sbírka povídek a arabesek (1864) + 
Ze žalářů (1. 1867, 2. 1868) 4- Dcera podloudníkova 
(1869) 4- Otec a syn (1869) 4- Snědý hoch (1869) 4- 
Dívčina msta (1870) 4- V domě a na náměstí. Pytlák 
na horách (1870) 4- Vznešený dobrodinec (1870); V. 
Hálek: Goar (1864) 4- Černý prapor (1867) 4- Dědi
cové Bílé hory (1869) 4- Tři povídky (1870) 4- Děv
če z Tater (1871) 4- V přírodě (1872) + Pohádky 
z naší vesnice (1874) 4- Jiné tři povídky (1874) 4- 
Alfréd. Krásná Lejla (1898) + Amon a Tamar (1898) 
4- Balady a romance (1898) 4- Carevič Álexej 
(1898) 4- Cestopisné črty (1898) 4- Domácí učitel 
(1898) 4- Husar. Z amorova deníku. Samička (1898) 
+ Komediant (1898) + Král Jiří z Poděbrad (1898)
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+ Král Rudolf (1898) + Král Vukašín (1898) + 
Mariška. Náš dědeček (1898) 4- Mejrima a Husejn 
(1898) 4- Muzikantská Liduška (1898) 4- Na statku 
a v chaloupce (1898) 4- Na vejminku (1898) + Pod 
dutým stromem (1898) 4- Pod pustým kopcem 
(1898) 4- Poldík rumař (1898) + První láska (1898) 
+ Sergius Catilina (1898) 4- Šest povídek (1898) + 
„Študent“ Kvoch (1898) 4- U panských dveří (1898) 
4- Večerní písně (1898) 4- Výbor z fejetonův (1898) 
4- Z cest (1898) 4- Závis z Falkenštejna (1898) 4- 
Zapomenutý (1898); S. Podlipská: Povídky a bájky 
pro drobné dětičky, které se rády učí číst (1864) 4- 
Listy staré vychovatelky k někdejším schovankám 
(1868) 4- Sbírka povídek pro mládež českoslovan- 
skou (1871); F. L. Celakovský: Sebrané listy (1865); J. 
V. Kamarýt: Sebrané světské a duchovní básně 
(1867); alm. Ruch (1868); J. Neruda: Knihy veršů 
(1868) 4- Různí lidé (1871) 4- Obrazy z ciziny (1872) 
4- Fejetony 1—5 (1876—79) 4- Písně kosmické 
(1878) 4- Povídky malostranské (1878) 4- Arabesky 
(1880) 4- Táčky divadelní (1881); K. J. Erben: Dvé 
zpěvů staroruských (1869); K. Sabina: Václav Stach, 
jeho doba a spisy (1870); E. Krásnohorská: Z máje 
žití (1871) 4- K slovanskému jihu (1880); E. Boz- 
děch: Baron Goertz (1871) 4- Z doby kotiliónů 
(1872) 4- Zkouška státníkova (1874); J. Goll: Anto
logie české lyriky (1872) + Básně (1874); Máj. Lite
rární almanach Umělecké besedy (1872); A. Stašek: 
Václav (1872); A. Heyduk: Lesní kvítí (1873) 4- Dě
dův odkaz (1879); R. Mayer: Básně (1873); F. Dou- 
cha: Bratříček a sestřička (1874) 4- Modro vous 
(1874) 4- Pohádka o sedmi havranech (1874) 4- Šíp
ková Růženka (1874) 4- Kocour v botách (1874) 4- 
Pohádka o lesním stromku (1875) 4- Robinson 
(1875) 4- Hovory zvířat (1876) 4- Příklady v báje
ném rouchu (1876) 4- Sedmero skutků tělesného mi
losrdenství (1876) 4- Smyšlénky a pravda (1876); K. 
Tieftrunk: Historie literatury české (1874, doplň, vyd. 
1876, opět doplň, vyd. 1880, znovu doplň, vyd. 1881); 
J. V. Sládek: Básně (1875); O. Hostinský: Šest roz
prav z oboru krasovědy a dějin umění (1877); J. Ar
bes: Romaneta (1. 1878, 2. 1879, 3. 1884); J. K. Dvo
řák: Jungmanna vznešeného křísitele literatury 
i mluvy české životopis (1878, zabaveno); I. Geisslo- 
vá: Imortely (1879); J. J. Kolár: Básně (1879); S. 
Čech: Nová sbírka veršovaných prací (1880) 4- Le- 
šetínský kovář (1883); O. Mokrý: Jihočeské melodie 
(1880); J. Zeyer: Novely (1. 1880, 2. 1884); M. Hatta- 
la: Přídavek ku prvnímu dílu Zbytků rýmovaných 
Alexandreid staročeských (1881); J.Gebauer: Odpo
věď na „Přídavek“ p. Martina Hattaly „ku prvnímu 
dílu Zbytků rýmovaných Alexandreid staročeských“ 
(1881) 4- O nové obraně padělaného Rukopisu krá
lovédvorského (1896); F. F. Šamberk: Jedenácté při
kázání (1884) 4- Karel Havlíček Borovský (1884) 4- 
Palackého tř. č. 27 (1884); F. Schulz: Život a spisy 
Vítězslava Hálka (1898); F. Bačkovský: Přehled pí
semnictví českého doby nej novější (1899); J. Opol- 
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ský: Jedy a léky (1901); V. Tille: Dvě povídky (1902). 
■ PERIODIKA. Literární a kulturní: Osvěta 
(1862—63); Kritická příloha k Národním listům (5. 
11. 1863—5. 12. 1864); Literární příloha k Národním 
listům (5. 1. 1865—5. 3. 1865, pokračování předešlé); 
Literární listy (20. 3. 1865—listopad 1865, pokračo
vání předešlé jako samostatný list); Květy 
(1865—72, s přílohami: Česká včela 1865—67, Přílo
ha módní 1867—69, Bazar 1869—72, Ženské listy 
1870—72). — Ostatní: Národní listy (1862—1910; od 
1. 5. 1867 do 31. 7. 1867 a od 19. 10. 1868 do 31. 10.
1868 s tit. Národní noviny, od 1. 11. 1868 do 1. 5.
1869 s tit. Naše listy; občasné přílohy: Telegraf 1870, 
Malé Národní listy 1884); Národní škola (týdeník, 
1863; č. 1 -3 J. G. a F. Š., č. 4 E. G. a F. Š., od č. 5 E. 
G.); Právník (1865—77, roč. 4—16); Hlas (1865—68, 
majitel E. G.; přílohy: Samospráva 1866—67, Hos- 
podářsko-průmyslové noviny — F. S. Kodym —, 
1867, roč. 4); Živa (1866-67). ■

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih vydaných nákla
dem a v komisi knihkupectví dr. Grégra a F. Dattla 
v Praze (1881); Seznam knih vydaných nákladem 
knihtiskárny dr. E. Grégra v Praze (1888); Seznam 
knih nakladatelství dr. E. Grégr v Praze (1898); Se
znam knih a jiných tiskopisů vydaných nákladem fy 
Dr. E. Grégr a syn, knihtiskárna a nakladatelství 
v Praze (b. d., asi 1910). ■ LITERATURA: Bývalý 
mládenec: Nová píseň o té deset let staré Grégrově 
tiskárně (1872); Dr. F. A. L (A. Lenz): Pan dr. E. 
Grégr, liberalismus jeho a horování za poctu Huso
vu (1890); Památce velkého Čecha JUDra J. Grégra 
(1896); K. Tůma: Život dra J. Grégra, slavného 
obránce svobody české (1896); in sb. Nár. album 
(1899); A. Srb in Politické dějiny národa českého od 
r. 1861 (1.1899,2. 1901); K. Adámek: Památce dra E. 
Grégra (1907) 4- Z mých styků s dr. P. Trojanem 
v letech 1879—93 (1910); MUDr. E. Grégr: Deník (1. 
1908, 2. 1914, ed. Z. Tobolka); Almanach Národních 
listů (1911); Po padesáti letech. Dr. E. Grégr a syn, 
Knihtiskárna v Praze (1912); J. Holeček: Tragédie J. 
Grégra (1914—18, v sešitech); K. Domorázek: So- 
kolství E. Grégra (1927). ■ A. Pražák: Nerudovi na
kladatelé Valečka a Dattel, LF 1912; V. Š.: 70 let 
Grégrovy tiskárny, Typografické listy 1932, č. 14; 75 
let tiskárny Dr. E. Grégra a syn v Praze, Tisk 1937, č. 
2 (monografické číslo); L. K. Žižka: F. Dattel a J. Ne
ruda, sb. Z doby Nerudovy (1959).

oh

Julius Grégr viz in Eduard Grégr
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Greža

Jan Greža

* 26. 1. 1897 Žebrák u Berouna
† 31. 5. 1960 Praha

Dramatik, prozaik, též básník a překladatel z ma
ďarštiny a němčiny; publicista a autor popularizač
ních spisků. Psal českyj slovenský.

VL jm. Bohumil Muller, podepisoval se též, 
hlavně zpočátku, Boža Muller. V Praze vycho
dil Českoslovanskou obchodní akademii (mat. 
1915), poté narukoval; po válce sloužil ještě 
rok v čs. armádě. Za první republiky pracoval 
jako novinář: 1921 —24 v redakci Slovenského 
východu v Košicích (1923 se oženil), 1924—27 
jako zpravodaj ČTK v Budapešti, 1927—39 
v bratislavském Melantrichu jako redaktor 
různých novin (z toho 1928—29 jako redaktor 
Hlasu, 1931-33 Pondělníku). Na jaře 1939 se 
přestěhoval do Točníku u Berouna a žil tu ja
ko spisovatel z povolání. Poté (1942—43) pra
coval jako úředník v Žebráce, od října 1944 do 
konce dubna 1945 byl (z tzv. rasových důvodů) 
internován v táborech Osterode a Kleinstein. 
Po osvobození žil a působil v Praze znovu ja
ko redaktor; 1945—49 na tiskovém odboru 
ministerstva informací a osvěty, 1950 v Prago- 
pressu, 1951 v ČTK, od 1952 do svého penzio
nování (1958) v deníku Svobodné slovo.

J. G. našel svůj nejvlastnější žánr v dramatu, 
ačkoli psal i prózu a začínal jako básník. V ly
rice napodoboval Bezruče tam, kde rebeloval 
proti přítomnosti, a Březinu tam, kde vítal bu
doucí věk osvobozených duší; své rané prózy 
zakládal na kupení bizarních zápletek, až de
tektivně udržovaném napětí a eroticky moti
vovaném příběhu. Tato motivace zůstala cen
trem i všech jeho prací dramatických (většinou 
veršovaných), ať jednoaktovek, ať historické 
hry, která je pokusem mravně rehabilitovat 
Barboru Cellskou, druhou ženu císaře Zik
munda. Tento námět rozvinul G. později do 
formy biografického románu.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Adam Buk, Jiří Hlava, 
Kádi, Sum; -er. ■ PŘÍSPĚVKY in: A-Zet; Čes. slo
vo; Dnešek (od 1946); Hlas (Bratislava); Plán (od 
1930); Sloven, večerník (Bratislava); Sloven, východ 
(Košice, od 1921); Stan (1930); Svob. slovo. ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Tadeáš Vávra, inšpektor (P, 1. 1923, 2. 
1926, pseud. Kádi, slovenský); Smutné tóny (BB 
1924, pseud. Sum, slovenský); Ženy se zelenýma oči
ma (P 1926, pod vl. jm., zároveň i slovenský s tit. Že
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ny so zelenými očami); Proč ďábel Azrael Melchisa- 
dech Furunkl nevydržel na zemi (P 1930, pod vl. 
jm.); Odpustenie (D b. d., 1936, slovenský); Barbora 
Cellská (R b. d., 1941); Králův soud na Točníku (D 
1941, prem. 1940); Barbora Cellská (D 1946; 1936 
prem. slovenského, 1937 českého znění). — Překlady 
(vesměs pod vl. jm.): A. Schopenhauer: Životná 
múdrosť (1926, slovenský); E. Ady: Básně (1932); I. 
Boldizsár: Fortočka (1950); Z. Móricz: Sedm krejca
rů (1952) + Šťastný člověk (1955); T. Bárány: Změ
na vlády ve státě Paraná (1960); B. Illés: Hoří Tisa 
(1960). — Ostatní práce (většinou pod vl. jm.): Po
známky k Darwinovi po stránce okultní (1920); Na 
rozhraní vekov (EE 1922, slovenský); Problém pro
stituce (1922, pseud. Jiří Hlava); Problém manželství 
(1923, pseud. Jiří Hlava); Problém pohlaví (1924). ■

LITERATURA: bh (B. Haluzický): Nová sloven
ská dramatická hra, LidN 8.12.1936; Čmk.: ref. Bar
bora Cellská, Čes. lid. divadlo 1947.

jo

Grizelda

1. polovina 15. století

Prozaická povídka.

Český překlad Boccacciovy novely z Dekame- 
ronu, pořízený před polovinou 15. stol, podle 
Petrarkova nábožensky akcentovaného latin
ského zpracování (1373). Vypráví o chudobné 
ženě markraběte Valtera, jejíž trpělivou věr
nost manžel zkouší po mnoho let ponižová
ním, odnětím dětí i předstíraným zapuzením, 
až konečně odměňuje její příkladnou odda
nost rodinným štěstím. Povídka, tlumočící 
v podstatě středověký ideál ženské ctnosti, do
sáhla po Evropě nesmírné obliby. Nejstarší 
známé rukopisy českého překladu jsou z 1459, 
1472 a 1520, první dochované knižní vydání je 
z 1560. Povídka, často vydávaná (např. s tit. 
Kratochvilná kronika o trpělivé KryzeldS), by
la až do 19. stol, oblíbenou knížkou lidové čet
by; její základní motivy pronikly do české 
folklórní tradice.

EDICE: J. Polívka: Dvě povídky v České literatuře 
15. stol. (1889); F. Černý: Klasobraní po rukopisích



Grmela

37. Povídka o Grizeldě, LF 1893; in Historie utěšené 
a kratochvilné (1941, 2. vyd. 1950, ed. B. Václavek); 
in Výbor z české literatury doby husitské 2 (1964). ■

LITERATURA: J. Gebauer, B. V. Spiess: Walter 
a Grizelda, LF 1877; J. Polívka: Dvě povídky v české 
literatuře 15. stol. (1889); V. Tille: Polívkovy studie 
ze srovnávací literatury, Sborník věnovaný J. Polív
kovi k 60. narozeninám (1918, příloha Národopisné
ho věstníku českoslovanského 1918); K. Juda: Česká 
lidová epika z Boccaccia, Zvon 1934/35; J. Kolár in 
Česká zábavná próza 16. stol, a tzv. knížky lidového 
čtení (1960).

A

Jan Grmela

* 29. 4. 1895 Praha
† 14. 3. 1957 Praha

Prozaik, dramatik, básník, překladatel z němčiny 
a angličtiny, autor rozhlasových her; spisovatel kon
venčně zábavné literatury.

Po maturitě na gymnáziu v Praze (1915) naru
koval, až do 1918 byl na frontě. Na filoz. fakul
tě UK v Praze studoval dějiny umění a litera
tur, archeologii a filozofii (doktorát 1923 prací 
Umělecké památky v Konstantinopoli podle 
zpráv byzantských kronikářů}. Od 1926 byl za
městnán na magistrátě hl. m. Prahy, zprvu ja
ko statistický úředník, od 1928 jako tiskový re
ferent. 1942—45 působil jako ředitel Městské 
knihovny v Praze, odkud byl v červnu 1945 
přeložen do Archívu hl. m. Prahy; tam byl 
1948 dán na dovolenou, po ní se už do činné 
služby nevrátil. Životní osudy i literární práci 
ovlivnilo smíšené manželství (od 1922) s ženou 
německé národnosti.

V době svých literárních začátků vystupoval 
G. jako pacifista, už od 20. let se snažil také 
o česko-německé kulturní sblížení, a to jako 
publicista, beletrista i překladatel. Pacifistické 
stanovisko se odráží např. v G. próze (Krůpěje 
krve, Vichřice), v níž se autor také dotýkal so
ciálních problémů česko-německého pohrani
čí. Sociálně laděna byla i G. lyrika, epigonsky 
navazující na poezii proletářskou. Od poč. 30. 

let převládly v G. produkci komerční zájmy. 
Jak v próze, tak v četných komediích vycházel 
G. vstříc maloměšťáckému vkusu senzacechti- 
vými náměty ze světáckého, sportovního nebo 
tzv. uměleckého prostředí, volbou a povrch
ním ztvárňováním postav z tzv. lepší společ
nosti a z podsvětí i zálibou v nahlížení „za ku
lisy“ pod záminkou nepuritánského, velkosvět- 
ského mravního soudu. G. beletrie trpí právě 
týmiž neduhy, které pranýřuje. Skladebně i ja
zykově jsou G. práce přes efektní prostředky 
a aplikaci některých postupů moderní tvorby 
bez hlubší invence, pohybují se mezi stroje
ností a konverzační uhlazeností. Větší význam 
nemají ani G. překlady, záslužné jsou však je
ho práce o Praze.

PSEUDONYM, ŠIFRY: M. Gregor; J. G., jg-. I 
PŘÍSPĚVKY in: Akademie (od 1924); Apollon (od
1924) ; Cesta (od 1922); Čas (od 1921); Groš (1937); 
Kritika (1926); Lid. noviny (od 1930); Lit. noviny (od
1927) ; Lumír (od 1932); Nár. osvobození (od 1924); 
Nár. práce (od 1941); Pramen (od 1922); Právo lidu 
(od 1924; 1938 překlad E. Weiss: Ubohý marnotrat
ník); Rovnost (1921); Sever a východ (od 1926); To
pičův sborník (od 1925); Večerník Práva lidu (od 
1922; překlady S. H. Adams: Radiový ďábel, 1924 + 
Radiová sopka, 1925-26); Zvon (od 1925). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Krůpěje krve (PP 1921); Láska vítězí 
(D b. d., 1921); Sen (D 1923, prem. 1927); Chvála ze
mě (BB 1924); Tanečnice (PP 1924); Srdce světa (BB
1925) ; Rozkošnice (PP 1928); Zlatá závrať (rozhl. 
hra, 1929); ... až se ucho utrhne (D 1930, prem.
1928) ; Muž tisíce tváří (R 1930, přeprac. vyd. 1940); 
Slunečný den (BB 1930); Vichřice (PP 1930); Mateř
ské znaménko (D 1931); Milenka z fejetonu (D 
1931); Noční zrcadlo (BB 1931); Požár opery (rozhl. 
hra, 1931, prem. 1930); Děvčátko dnešní doby (D 
1932, i prem.); Žena, jež milovala (R 1932); Dravý 
proud (R 1933); Kocour Pracička (P pro ml., 1934); 
Pudřenky (D 1935, i prem.); Nikdo neunikne (R 
1935); Lanař Rejtura (D 1936, prem. 1935, s B. Vrbs- 
kým); Obchod s iluzemi (D 1937, i prem.); Čokl, Min- 
da a Tonda na zimních sportech (P pro ml., 1937); 
Lidé v bouři (R 1939); Ideální žena? (D b. d., 1939, 
prem. 1938); Ta pravá (D 1939, i prem.); Dědictví (D 
1941, i prem.); Dům v ořeší (P 1941); Reparát (D 
1941); Princezna sedmé velmoci (R pro ml., 1941); 
Sedmé nebe (D1941); Ladič pian (D 1941); Manžel 
na inzerát (P 1942); Bouračka (D 1942, prem. 1943 
s tit. Správné děvče); Babí léto (D 1943); Klec ze zla- 
ta (D 1944); Velká cena (D 1944). — Překlady: H. 
Salus: Krásná Barbora (1924) + Modré okno 
(1925); E. Weiss: Nahar (1924) + Galeje (1925) 4- 
Daniel (1927); Německé hlasy (výbor ze současné 
něm. lyriky, 1926); H. Ungar: Hoši a vrahové (1926); 
M. Brod: Život s bohyní (1927) 4- Reubeni, kníže ži-
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dovské (1929) + (s H. R. Nackem) Zázračný kaktus 
(1934); O. Baum: Pokus o život (1927) + Osudná 
láska (1931) + Soud lásky (1931); J. Hawtorne: Ďá
blice (1928); A. E. W. Mason: Příkaz hor (1927); L. 
Winder: Upír (1929); L Frank: Bratr a sestra (1930); 
G. Pluschov: Plachetkou a letadlem do Ohňové ze
mě (1930); H. R. Nack: Vila smrti (1931) + Vražda 
o půlnoci (1931) + Scharaka (1932). — Ostatní prá
ce: Válku válce! (úvaha, b. d., 1921); O nový svět 
(úvaha, 1925); K dějinám mírového hnutí u nás. 
1891 —1914 (1928); Samospráva a tisk (1930); Praha. 
Přírodní krásy Prahy (1939, s A. Žipkem); Staro
městská radnice v Praze (1941); Lidový průvodce 
hlavním městem Prahou (1941); Dělník a kniha 
(1944). ■ SCÉNICKY. Překlady: H. J. Rehfisch: Nic- 
kel a 36 spravedlivých (1928); W. Sterk: Milovat je 
nemoderní (1931); P. Altheer: Sedněte si, pane pro
fesore! (1941). ■ REDIGOVAL časopisy: Topičův 
sborník (1925—26), Věstník hl. m. Prahy (od 1928); 
knižnice: Brána (1926), Knihovna všech (od 1942); 
sborníky a příležitostné tisky: Jasno, mírový list 
(1920), 70 let primátora hl. m. Prahy JUDr. Karla Ba- 
xy (1932), Praha (1934), Máchův Máj. Oslavy stého 
výročí vydání Máje (1936), Návštěva p. prezidenta 
republiky E. Beneše na staroměstské radnici 27. 1. 
1936 (1936, s A. Žipkem), Praha svým hostům (1936), 
600 let pražské radnice (1938, s V. Vojtíškem), Alma
nach hl. m. Prahy, roč. 24 (1939, s A. Weyrathem), 
Každý Čech jednou v Praze (praktický průvodce, 
1940). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Srdce vlasti. 
Praha očima básníků a umělců (1940); Za oponou 
(vzpomínky a příběhy z divadelního života, 1944); 
Kamenný orchestr (povídky a novely z Prahy, 1944). 
■

LITERATURA: B. V. (Václavek): ref. Sen, Čs. no
viny 4. 5. 1923; ■ ref. Chvála země: B. V. (Václavek), 
Čs. noviny 8. 1. 1924; P. Fraenkl, Host 1923/24; F. 
Götz, NO 6. 4. 1924 ■; B. V. (Václavek): ref. Taneč
nice, NO 8. 5. 1924; AMP (A. M. Píša): Dvě nebá- 
snické knihy veršů (ref. Srdce světa), Pramen 
1924/25; ■ ref. Německé hlasy: A. N. (Novák), LidN 
24. 2. 1927; F. Götz, NO 3. 3. 1927; P. Fraenkl, Host 
1926/27; AMP (A. M. Píša), Pramen 1927/28 ■; K. 
Sezima: ref. Rozkošnice, Lumír 1929/30; s (J. Sei
fert): ref. Pudřenky, Ranní noviny 30. 3. 1936 + ref. 
Lanař Rej tura, Ranní noviny 3. 1. 1936; ■ ref. Nikdo 
neunikne: A. Č. (Černík), Rozhledy 1936, s. 51; an. (J. 
Strnadel), Ranní noviny 24. 4. 1936 ■; amp. (A. M. 
Píša): ref. Lidé v bouři, Nár. práce 16. 8. 1939 + ref. 
Ta pravá, Nár. práce 27. 10. 1939; J. K. (Kopecký): 
ref. Klec ze zlata, LidN 1. 3. 1944; p (A. M. Píša): ref. 
Velká cena, Nár. práce 11. 7. 1944 + ref. Dělník 
a kniha, Nár. práce 8. 9. 1944.

mb

Jan Gros

* 16. 10. 1833 Železný Brod
† 2. 12. 1894 Blovice

Humoristický básník, prozaik a překladatel.

Podepisoval se též Gross a Jan V. Gros. Stu
doval v Jičíně a od 1850 na Akad. gymnáziu 
v Praze. Práva absolvoval na pražské univer
zitě. Stal se soudním úředníkem v Nepomuku, 
posléze soudcem v Blovicích. 1854 vydával 
spolu s V. Č. Bendlem a A. Štrauchem v Jičíně 
humoristický a satirický časopis Rachejtle, 
1855, opět se Štrauchem, v Praze satirický ča
sopis Diblík.

Těžiště G. činnosti je v drobných humoris
tických žánrech, v parodiích, vtipech, epigra
mech apod., které zaměřoval na soudobý kul
turní život, zejména na literaturu a české spi
sovatele (Jablonský). Před dobovým bohém
ským a cynickým humorem nechránil ani 
vlastní osobu (Epigramy na mé nohy). Z pů
vodní prózy publikoval jen novelku z venkov
ského života o nevhodném žertování dvou so
ků v lásce (Vápeník). Překlady z polštiny (J. I. 
Kraszewski, D. Magnuszewski) otiskl též jen 
v časopisech.

PSEUDONYM: Damián Šroubek. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Diblík (1855); Humorist, listy (od 1858; 1860 Epi
gramy na mé nohy); Lumír (1855—56; 1855 Vápe
ník); Posel z Prahy; Rachejtle (1853). I REDIGO
VAL: Rachejtle (Jičín, 1854, sv. 1 a 2, s V. Č. Ben
dlem a A. Štrauchem); Diblík (Praha, 1855, s A. 
Štrauchem). ■ KORESPONDENCE: Dopis J. G. A. 
Štrauchovi (z 1850), ČMF 1913.

dh

Grosman a Svoboda

Působnost 1897 — 1927

Pražské nakladatelství, knihkupectví a antikvariát.

Josef Grosman a Václav Svoboda koupili 
v Praze 1897 od B. Košuta (po konkursu) bý-
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Grosman a Svoboda

vale knihkupectví Dr. Eduard Grégr a Eduard 
Valečka. Po odchodu V. Svobody (1898), který 
se stal bankovním úředníkem, vedl podnik J. 
Grosman, zpočátku samostatně, od 1903 se 
společníkem G. Bienerem. Knihkupectví spolu 
s nakladatelstvím bylo umístěno v Jungman- 
nově tř. 41, později 33, od 1903 na Ferdinando
vě tř. 40 (dnes Národní tř.). Když byl (od 1904) 
J. G. ředitelem cukrovaru v Lužci, přenechal 
podnik od 1.1.1906 Gustavu Dubskému, knih
kupci z Českých Budějovic (knihkupectví tam 
měl od 1896), který nakladatelství oddělil 
a 1912 přemístil na Hradčany čp. 237, od 1914 
čp. 254. 1914 přenechal knihkupectví Karlu 
Klečkovi, po jehož smrti (1922) se stali majite
li Stanislav Minařík a Václav Petrželka. S. Mi- 
nařík ze společenství brzy vystoupil a V. Petr
želka, vytlačen také přestavbou Národní třídy, 
přenesl podnik na Mělník, Karlovo nám. 243, 
kde jej 1927 koupil Václav Vrba. Všichni maji
telé používali názvu Grosman a Svoboda, 
event. připojovali své jméno, jako G. Dubský 
(Grosman a Svoboda).

J. G. a V. S., kteří vlastně podnik znovu zalo
žili, chtějíce se rychle uvést, ochotně přijímali 
práce mladých moderních autorů, jako byli V. 
Dyk, S. K. Neumann, J. Kvapil aj. Knižní řady 
začal J. G. vydávat až po odchodu V. S. Byly 
to především Calderónovy hry v překladu J. 
Vrchlického, z nichž vytvořil Výbor dramat 
(15 sv.). Skoro současně založil edici Světové 
romány, n níž však vyšel pouze Hugův Chrám 
Matky boží v Paříži a Dickensův Román dvou 
měst. Obdobným torzem o jediném svazku zů
stala Sbírka zákonů (A. Rašín: Zákon o tisku). 
Většího rozsahu dosáhla beletristická produk
ce v období G. Dubského, jenž rozvíjel úspěš
ně započatý program vydáváním děl B. Bene
šové, J. S. Machara, J. Mahena, M. Majerové, 
F. V. Krejčího, O. Hostinského, A. Sovy, F. X. 
Šaldy, F. Šrámka aj. Stal se také nakladatelem 
literárního a kulturního čtrnáctideníku Novina 
(založeného Macharem, Šaldou a Vodákem) 
a při Novině vydávané knižnice Slunečnice ()7 
sv. ve 3 řadách), ve které vycházely práce mla
dých českých autorů (B. Benešová, O. Fischer, 
Z. Hásková, K. Horký, F. Chudoba, F. Langer, 
J. Mahen, H. Malířová, A. Sova, F. Šrámek, J. 
Uher aj.), doplňované překlady (Aurel, Ch. 
Morice). Paralelně se Studentskou revuí (3. a 4. 
ročník) vydával Dubský i Knihovnu Student
ské revue, obsahující politické brožury psané 
v realistickém duchu a zaměřené na výchovu 

studující mládeže (9 sv.). — Vedle původní lite
ratury vycházela v nakladatelství G. a S. i díla 
cizích autorů (H. de Balzac, H. Barbusse, Cal- 
derón, R. Bringer, J. N. Čirikov, C. Dane, F. M. 
Dostojevskij, A. France, C. Farrěre, J. London, 
S. Przybyszewski, J. Richepin, I. S. Šmeljov, O. 
Wilde, A. E. Wrangel). G. D. také pečoval 
o propagaci české literatury mimo rámec čes
kého národa; některá díla dal přeložit do něm
činy (K Havlíček Borovský: Die Taufe des Zá
řen Wladimir, J. S. Machar: Rom). Ze stejného 
důvodu se stal nakladatelem německy psané
ho časopisu Čechische Revue (5 roč.), redigova
ného A. Krausem a věnovaného české literár
ní a kulturní problematice. Pro českou obec uči
telskou vydával časopis Školská praxe (4 roč.).

KNIŽNICE: Beletrie a práce o literatuře: Výbor 
dramat (Calderónových, 1900— 04); Světové romány 
(1902—03); Slunečnice (1909—13). — Ostatní: Sbír
ka zákonů a nařízení s vysvětlivkami (1900); 
Knihovna Studentské revue (1908—13). ■ Z OS
TATNÍ PRODUKCE: V. Dyk: A porta inferi (1897); 
V. Flajšhans: Písemnictví české slovem i obrazem 
od nejdávnějších věků až po naše časy (1897); S. K 
Neumann: Satanova sláva mezi námi (1897); J. Kva
pil: Pohádka o princezně Pampelišce (1898) 4- Bá
sně Jaroslava Kvapila (1907); J. Holý: Vašíček Nejlů 
(1899); J. Rokyta: Lilie z tvých zahrad (1899); J. 
Vrchlický: O knihách a lidech (1899) 4- Stará píseň 
(1903); A. Sova: Ještě jednou se vrátíme (1900); K. 
Engelmůller: Černá lilie (1902) 4- Pavouci (1902) 4- 
Hana Kvapilová (1908); J. Herben: Hostišov (1907); 
J. S. Machar: Próza z let 1904—1905 (1907) 4- Próza 
z r. 1906 (1907) 4- Řím (1907) 4- Boží bojovníci 
(1908) 4- Veršem i prózou (1908) 4- Krajiny, lidé 
a netopýři (1910) 4- Českým životem (1911) 4- Ka
tolické povídky. 1909—1910 (1911) 4- Konfese lite
ráta (1912) 4- Nemocnice (1914); M. Majerová: Pa
nenství (1907); F. V. Krejčí: K. H. Mácha (1907); O. 
Hostinský: Česká hudba 1864—1904 (1909); F. X. 
Salda: Moderní literatura česká (1909); F. Šrámek: 
Osika (1912). ■ PERIODIKA. Literární: Čechische 
Revue (1906-12); Novina (1908-12). - Ostatní: 
Studentská revue (1909—11); Školská praxe (1910— 
14). ■

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih nakladatelství G. 
a S. v Praze II (b. d., 1902); Seznam publikací z na
kladatelství G. a S. v Praze IV (b. d., 1912); G. Dub
ský (nakladatelství G. a S.) v Praze IV (b. d., 1911).

oh
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Grossmannová Brodská

Ludmila Grossmannová Brodská

* 24. 5. 1859 Netvoříce u Benešova
† 2. 4. 1935 Praha

Autorka povídek a románů pro široké vrstvy a ver
šovaných i prozaických knížek pro děti a mládež, 
překladatelka a upravovatelka populárních románů 
z angličtiny a němčiny.

VI. jm. L. G., pseudonym Brodská si zvolila 
podle otcova rodiště. V pěti letech se s rodi
nou přestěhovala do Prahy; jako sedmiletá 
ztratila po spále sluch a školní věk prožila 
v ústavech pro hluchoněmé. Po vídeňském fi
nančním krachu 1872 přišla rodina o všechen 
majetek, otec ztrátu nepřežil a L. G. musela 
pomáhat matce živit dvě mladší sestry. Stala 
se učitelkou ručních prací a kreslení a působila 
nejprve v Mělníku, pak v Praze, kde se později 
věnovala jen spisovatelství. Několikrát pod
nikla cestu do Ruska (1904, 1907, 1911 — 12), 
kam se do Petrohradu provdala její mladší 
sestra. (G. B. odtud vytěžila náměty pro někte
ré své literární práce.)

První báseň otiskla už jako patnáctiletá 
v Palečku (1875); od té doby přispívala do 
mnoha českých časopisů a kalendářů doma 
i v Americe a postupně vydávala četné knižní 
práce. Jednu část její bohaté a pestré literární 
činnosti představují nenáročné povídky a ro
mánky z městského, maloměstského i venkov
ského prostředí a povídky s historickými ná
měty, v nichž předvádí a propaguje zkonvenč- 
nělé ideály ušlechtilé lásky, spořádaného ro
dinného života, obětavé práce a povinnosti, 
zapáleného vlastenectví a sokolství, nábožen
ské víry, ženské emancipace, vzdělání atd. 
(ktéto části prozaické produkce G. B. patří 
i povídky a obrázky z prostředí starého car
ského Ruska). Popularity dosáhl zejména tkli
vý románek pro dívky Opuštěná, obsahující 
autobiografické motivy. Zvlášť početné jsou 
autorčiny knížky pro děti — drobná veršova
ná leporela, sbírečky jednoduchých říkadel 
a veršíků, loutkové hry, variace na pohádkové 
motivy i literární adaptace tradičních pohádek 
a pověstí (zejména knížky o Krakonošovi do
sáhly čtenářského úspěchu a vyšly v několika 
vydáních), soubory deklamací, veršů a výstupů 
i sbírky blahopřejných veršů. Také v této tvor
bě vystupuje do popředí didaktický a moralist
ní záměr ve vlasteneckém a náboženském du

chu. G. B. se uplatnila i jako překladatelka 
a v úpravě k nám uvedla několik populárních 
děl pro mládež (Chaloupka strýčka Torna, Po
slední Mohykán, Don Quijote, Robinson Cru- 
soe, Baron Prášil). Hojně publikovala také 
osvětové úvahy a populární články, hlavně 
v katolických časopisech a v časopisech pro 
mládež, jimiž chtěla působit na široké čtenář
ské vrstvy.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: L. G. Brodská, Ludmila 
Brodská, Ludmila Mělnická, Míla Brodská, Milan 
Brodský, Růžena Šípková, Zdeňka Zásmucká (pře
klady); L. G. B. I PŘÍSPĚVKY in: Anděl strážný; 
Besedy lidu (od 1893); Besídka malých (od 1883); 

Budečská zahrada (od 1886); kal. Cyrilometodějská 
rodina (Olomouc); Čechie; Čes. škola; kal. Českosl. 
žena; Čes. svět (od 1914); Čes. včelař; Domácí hos
podyně (od 1892); alm. Chudým dětem (1931); Jarý 
věk (od 1886); Jitřenka (od 1887); Kalendář sv. Voj
těcha; Křesťanský dělník (1911 — 12); Květy lásky 
(1912—13); Květy mládeže (od 1897); Lada; Lid. lis
ty; Lit. listy (1892); Ludmila; Máj (Jaroměř, 1890); 
Malé noviny pro děti (Dětské noviny); Malý čtenář 
(od 1887); Matice dítek (od 80. let); Moravan (1903); 
Nár. politika (1904); Naše kniha (1930); Naše listy 
(1903); Obzor (1892-1903); Paleček (od 1875); Pe- 
čírkův kalendář (1883); Pěstoun; kal. Přítel opuště
ných (1893); Rozhledy po lidumilství (1906); Selka; 
Sociální kalendář katol. lidu československého; Svě
tozor (od 1887); kal. Štítný; Učitelské noviny; Vesna 
(od 1892); Vlast (1892-1909); Vychovatel (1901); 
Zábavná směs; Zábavné listy (1887); Zábavník; 
Zábavy večerní; Ženské listy (1889—1919). I 
KNIŽNĚ. Povídky: Z luhův a lesův (1890); Vyprá
věnky dítkám (1890); Dětské srdce (pro ml., 1893); 
Podléštky (pro ml., b. d., 90. léta); V paprscích slu
néčka (pro ml., b. d., 90. léta); Zábavná směs (pro ml., 
b. d., 1895); Z našeho venkova (3 sv., 1893, 1895, 
1915); Rozmarné kapitolky (5 sv., 1894—1908); 
Z ústraní (1897); Dětské úsměvy (pro ml., b. d.); Slad
ká jadérka (sb. zábavně poučných článků, b. d., 
1900); Jak život jde (1900); Vlastenecké rozpomínky 
(1902); V nebi i na zemi (pro ml., 1903); Z různého 
ovzduší (1904); Doma i v cizině (sb. zábavně pouč
ných článků, 1905); Ze statků i chaloupek (1909); 
Obrázky veselé i vážné (pro ml., 1913); Sebrané črty 
(b. d., 1913); Z minulých časů (1914); Lidské osudy 
(1916); Lidé a život (1917); Očarovaný Nikolaj 
(1918); Zažehnaná kletba a jiné povídky (b. d., 1919); 
Dvojí cesta (b. d.); Vojenské humoresky (2 sv., 1919); 
Z rodu silných a z rodu slabých (1920); Z rodinné 
kroniky (1921); Žertovinky a čertovinky (pro ml., 
1922); Opuštěná (1924); Na rozcestí (1925); V boji 
s osudem (b. d., 1925); Student vlastenec (1926); 
Z továrního ovzduší a jiné povídky (b. d., 1928); Fa
rář lidumil (b. d.); Povídky z Ruska (1929). — Pohád-
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ky: Pohádková knížka pro každého smíška (1901); 
Krakonoš (1905); Z říše Krakonošovy (1905); 
Z Krakonošovy zahrádky (1905); Z mládí zahrádky 
zlaté pohádky (b. d., 1919); Za pohádkou pohádka 
pro hošíky a děvčátka (1925); Zlaté dukátky — milé 
pohádky (1932). — Loutkové hry, hry, scénky, sbírky 
gratulací: Slavnosti stromku vánočního (1895, s A. 
B. Šťastným, nápěvy G. L. Lašek); Na cestě k Betlé
mu (1911, s hudbou V. Voborského); Přáníčka našich 
miláčků. Dětský gratulant (1913); Královna veselých 
šotků (b. d., asi 1921); Nejnovější velký gratulant 
(1924); Pestrý gratulant (1930). — Leporela, verše 
a říkadla pro děti: Zlaté včelky (1889); Světélka v ji
tru života (2 sv., 1890); Jaro (1890); Jarní ohlasy (BB 
a PP 1890); Jarní kvítky (b. d.); Zlaté oříšky (1895); 
O závod s pěničkou (1903); Veselé čtení dítkám pro 
vyražení (1903); Praktická příručka (sb. her a říka
del, 1907); Cirkusové zábavy dítky hojně pobaví 
(1908); Náš milý Kašpárek (1910); Růžová besídka 
(1910); Na sluníčko jdeme a veselí budeme (1911); 
Zvířátka ze všech dílů světa (1911); Kniha pro hochy 
a děvčátka, která milují zvířátka (1920); Pohádka 
o tom, jak na táčky šel Jeníček mezi obláčky (1920); 
V zimě ve sněhu a v létě na sluníčku, veselo bývá 
dětskému srdíčku (1920); Kde si dítky hrají, bývá ja
ko v ráji (1920); Jarka s Božkou poprvé na cestách 
(1921); Milá škola — dítky volá (1921); Dětské ra
dosti (1922); Hodné panenky naší Madlenky (1922); 
Cvičená zvířátka (1923); Slunce, měsíc a hvězdičky 
naučte se znát, malé dětičky (1923); V Papáčkově 
u Mlsálkovic (1923); Veselé zábavy otužují zdraví 
(1923); Během celého roku, dětem je vždy do skoku 
(1924); O parostrojích poučení zde trošku pro zába
vu dítek, hošků (1924); Poznejme, hoši, děvčátka, mi
lá domácí zvířátka (1924); V cirku (1924); Jak se sta
ví dům (1925); Kde pohádky přebývají (1925); Na 
výletě (1926); Radosti malých (1926); Dětské kra
tochvíle (1927); Dětské hry (1927); Malí výletníci 
(1927); Maličkým pro radost potěšení je zde dost! 
(1927); Na venkově u babičky (1927); Podívej se, po
dívej (1927); Když slunko hřeje (1927); Veselé mládí 
(1927); Veselý taneček má s Boženkou Zdeneček 
(1927); Nespokojený medvídek (1928); Veselé pís
ničky pro malé dětičky (1928); Cestou po dráze (b. 
d.); Čiperní hoši a děvčátka poznají zde milá zvířát
ka (b. d.); Dětské úsměvy (b. d.); Dítek domácí přáte
lé (b. d.); Dítky též pobaví zvířátek zábavy (b. d.); 
Hoši a děvčátka, učte se znáti zvířátka! (b. d.); Milá 
knížka o děvčátkách, hošících, o zvířátkách (b. d.); 
Miroušek — chytroušek (b. d.); Pro dětského smíška 
o zvířátkách knížka (b. d.); Pro dětskou veselost 
obrázků je zde dost (b. d.); Učte se, dětská poupátka, 
znáti domácí zvířátka (b. d.); Utěšené hodiny (b. d.); 
Veselá abeceda dítkám zahálet nedá (b. d.). — Pře
klady (zpravidla volné úpravy bez udání autora): Na 
dalekém západu (1894); Dobrodružství barona Prá
šila (1895); Pan baron Prášil a jeho podivuhodná 
dobrodružství (1911); Chaloupka strýce Torna 
(1900); V chaloupce strýčka Torna (1920); Nové po

vídky (1901, podle E. Haldenové); Don Quichote 
z La Manchy (1902); Poslední Mohykán (1902, podle 
Coopera); Čtveráctví všelijaká, jež tropila mladá 
straka (1910); H. Malot: Bez rodiny (1918); Robin
son Crusoe (1923, podle adapt. J. H. Campea); Pitt 
Strong: Londýnský vrah (1932). I REDIGOVALA 
periodika: Máj (Jaroměř, 1890—91), Dětský koutek 
(rubr. čas. Česká rodina, od 1903). ■

BIBLIOGRAFIE: an.: Seznam vyšlých spisů L. G. 
B., Ženské listy 1919. I LITERATURA: A. D. (Do
stál): Zábavy večerní (ref. Z našeho venkova), Hlíd
ka literární 1894; K. J. Zákoucký: Česká literatura 
(ref. Rozmarné kapitolky), Vlasť 1894; an.: L. G. B., 
Náš domov 1897; F. D. Zenkl in Spisovatelé kraje 
táborského (1902); an.: Pětadvacáté výročí, Jitřenka 
1902; VI. Hálek: ref. Z různého ovzduší, Vlasť 1904; 
K. N. (Nevšímalová): Z galerie českých spisovatelek, 
Ženské listy 1907; O. Jakoubek: L. G. B., Vlast 
1908/09; J. F. (Folprecht): Literatura (ref. Očarovaný 
Nikolaj), Zvon 1917/18; E. Krásnohorská: Na po
zdrav L. G. B., Ženské listy 1919; Aa (A. Brtníková- 
Petříková): ref. Z rodu silných a z rodu slabých, 
Zvon 1920/21; J. F. Urban in České ženy 2 (1922); P. 
Moudrá: O dvou knihách (ref. Opuštěná), Ženský 
svět 1925; ne (A. Novák): L. G. B. osmdesátnicí, 
LidN 24. 5.1929; K. N. (Nový): L. G. B. zemřela, NO 
3. 4. 1935; an: L. G. B., kal. Cyrilometodějská rodina 
(Olomouc 1936).

os

Antonín Grund

* 3. 4. 1904 Praha
† 14. 11. 1952 Praha

Literární historik, kritik a editor, jenž se ve své ba
datelské činnosti soustředil zejména na literaturu 
českého národního obrození a literaturu v období 
renesance; znalec a vydavatel díla Erbenova, studu
jící i otázky literárního dění na Moravě.

Po maturitě na klasickém gymnáziu v Praze 
(1923) studoval 1923—28 na filoz. fakultě UK 
germanistiku a bohemistiku. Literárněvědné 
počátky ovlivnili jeho vysokoškolští učitelé J. 
Jakubec, M. Hýsek, J. Horák i F. X. Šalda, O. 
Fischer a A. Kraus. Doktorát 1928 prací Pojem 
básníka po stránce sociální a estetické v české 
beletrii od let čtyřicátých. Zprvu působil v Pra-
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ze jako středoškolský profesor na dívčím reál, 
gymnáziu na Smíchově, od 1929 jako pracov
ník knihovny Národního muzea v Praze; zde 
1941—45 byl správcem oddělení rukopisů 
a starých tisků. 1936 se habilitoval na Univer
zitě Karlově pro obor dějiny české literatury 
monografií o K. J. Erbenovi. V meziválečných 
letech podnikl řadu studijních cest do zahrani
čí (Polsko, Švýcarsko, Belgie, Holandsko, Ju
goslávie, Německo). 1945 byl jmenován řád
ným profesorem dějin české literatury na filoz. 
fakultě brněnské univerzity; zároveň předná
šel i na filoz. fakultě v Praze. Podílel se na čin
nosti Matice české, pracoval v bibliografické 
a ediční komisi 4. třídy ČAVU. Účastnil se pří
prav k založení Ústavu pro českou literaturu, 
od 1948 jako jeho první vědecký tajemník. Ze
mřel sebevraždou, pohřben žehem v Praze.

Literárněvědná metodologie A. G. se vyví
jela od pozitivistických východisek k marxis
ticky fundovanému studiu, jež klade důraz na 
společenskou podmíněnost i úkonnost literár
ního procesu. Těžiskem G. meziválečné bada
telské práce bylo systematické poznávání ži
vota a díla Erbenova, založené na detailním 
archívním studiu. V erbenovské monografii 
shromáždil pak rozsáhlý, namnoze nový mate
riál k básníkově osobnosti, tvorbě i době; ve 
snaze o všestranné zhodnocení Erbenova ži
vota a díla zkoumal životopisná fakta s příklo
nem k psychologickému hledisku. Metodolo
gická diskuse o této knize obrazila vyhrocující 
se diferenciaci v pojímání literárněhistoričké 
práce mezi různými školami. U Erbena a také 
u jiných autorů 19. století (např. u Havlíčka, 
Nerudy, Holečka) analyzoval pak G. otázku, 
která vůbec stála v popředí jeho badatelského 
zájmu, tj. problematiku slovanství. V pováleč
ném období stala se speciálním předmětem G. 
zkoumání i česká literatura 15. a 16. století; do 
jisté míry navázal G. na průkopnické práce 
Václavkovy o české renesanční próze. V pří
spěvcích o renesanční literatuře ukazoval, jak 
do ní pronikal vliv lidových vrstev, jak její 
realismus umožňoval kritiku feudální a měš
ťanské společnosti a jak se četba této literatu
ry udržovala a nově konkretizovala u lidových 
čtenářů navzdory cenzurním zásahům katolic
kého i reformačního duchovenstva. — Vý
znamnou složkou G. literárněhistoričké práce 
byla činnost ediční: k vydání připravil jak řadu 
starších památek, tak díla z novočeské litera
tury. Své bibliografické a knihovědné zkuše

nosti uplatňoval jednak na úseku vědecky or
ganizačním, jednak v bibliografické komisi Li- 
terárněhistorické společnosti československé. 
Rozpracována zůstala edice Hálkových prvo
tin a jeho rukopisného časopisu Varyto a lyra 
i několik studií o tomto období Hálkovy tvor
by.

ŠIFRY: A. G., G., Gr. ■ PŘÍSPĚVKY ín.ČNM (od 
1930); Časopis pro moderní filologii (1929—37; 1932 
Jan Jakubec); Časopis Matice mor. (od 1946); Ger- 
manoslavica (1931—32); sb. Chudým dětem (od 
1945; 1946 Josef Václav Sládek časový a nadčaso
vý); Kytice (od 1946; t. r. Erben a Jihoslované, 1948 
Viktor Dyk); List Sdružení mor. spisovatelů (od 
1946; t. r. Bedřich Václavek); Listy filologické 
(1928—51; 1929 o Janu Kollárövi, 1948 Renesanční 
tance smrti, studie s edicí); Listy pro umění a kritiku 
(od 1937; t. r. Masaryk podněcovatel); Lid. noviny 
(od 1934); Lumír (od 1934); Lit. noviny (od 1938); 
Nár. osvobození (od 1935; t. r. Z osudů nevydaného 
svazku Bibliotheca slavica V. F. Durycha); Národo
pisný věstník českoslovanský (od 1932); sb. Pocta F. 
Trávníčkovi a F. Wollmanovi (Brno 1948); sb. Přá
telský kruh Boženy Němcové (1946, Čelakovský, Er
ben, Franta, Krolmus); sb. Puškin u nás (1949, Setká
ní F. Táborského s Puškinem); Rozpravy Aventina 
(1928-34; 1928/29 Přehled časopisů, 1929/30 Poslá
ní Jaroslava Vlčka, 1930/31 Básník F. S. Procház
ka); Slavia (od 1931; t. r. Český Faust počtvrté, 1933/ 
34 Slovo o pluku Igorově); sb. Slovanství v českém 
národním životě (Brno 1947, Slovanství v novočeské 
literatuře); Slovenská miscellanea (od 1931; t. r. Pří
spěvek k politické stránce Kollárovy slovanské vzá
jemnosti); sb. Slezsko, český stát a česká kultura 
(Opava 1946, Slezsko v době českého obrození a je
ho místo v českém literárním vývoji); Slovesná věda 
(od 1948); Slovo a slovesnost (od 1939); sb. Strážce 
tradice (1940, Arne Novák, literární historik a kri
tik); sb. Xenia Pragensia (1929, Havlíček und Blu- 
mauer). ■ KNIŽNÉ. Práce o literatuře: Sto let Mati
ce české (soupis publikací Maticí vydaných, 1931); 
Karel Jaromír Erben (1935). ■ REDIGOVAL časo
pis: Listy filologické (1946—51); knižnici: Slavín 
(1938—39, s A. Pražákem); sborník: Pocta F. Tráv
níčkovi a F. Wollmanovi (1948, s A. Kellnerem a J. 
Kurzem); spisy: Sebrané spisy J. K. Šlejhara (1929— 
31), Dílo K J. Erbena (5 sv., 1938-40), Spisy V. Dý
ka (1947-49). I USPOŘÁDAL A VYDAL: List 
K J. Erbena Stanku Vrazovi (1936); K J. Erben: 
Básně a překlady (1938) + Próza a divadlo (1939) 
-I- České pohádky (1939, rev. vyd. 1949), sv. 1 — 3 Dí
la K. J. E.; K J. E. o sobě v dopise K. V. Zapovi 
(1940); Cestopis Bedřicha z Donína (1940); J. Regá
lová: Rodinná kronika (1942); A. Novák: Dějiny čes
kého písemnictví (1946); A. Novák: Stručné dějiny 
literatury české (Olomouc 1946, s R. Havlem); A. 
Novák: České písemnictví z ptačí perspektivy
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(Zbraslav 1946); V. Dyk: Milostná juvenilia (1948); 
K. J. Erben: Kytice (1948, 1956 s R. Skřečkem); T. 
Nováková: Drašar (1949); Hynek z Poděbrad: Boc- 
cacciovské rozprávky (1950); Z. Winter: Mistr Kam- 
panus (1950); K J. Erben: Kytice (1952); Kratochvil
né rozprávky renesanční (1952). I

BIBLIOGRAFIE: M. Kudělka in Čs. práce o jazy
ce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760 
(1972); D. Jeřábek, M. Ševčíkové in sb. Slavica na 
Univerzitě J. E. Purkyně v Brně (1973). ■ LITERA
TURA: F. X. Salda: Grundova monografie o K. J. 
Erbenovi, ŠZáp 1934/35; R. Jakobson: Poznámky 
k dílu Erbenovu: 1. O mýtu. 2. O verši, SaS 1935; O. 
Králík: Nová monografie literárněhistorická, Roz
hledy 1935; J. Mukařovský: Protichůdci, SaS 1936 → 
Cestami poetiky a estetiky (1971); -f- (J. Fučík): Nad 
Erbenovými pohádkami, Nová Svoboda 23. 2. 1939 
→ Milujeme svůj národ (1951); A. Pražák: Za A. G., 
Slovesná věda 1952; J. Tichý: Památce A. G., ČNM 
1952; R. Havel: A. G. zemřel, ČLit 1953; J. Hrabák: 
Vzpomínka na A. G., SPFF Brno 1962; red.: A. G., 
sb. Slovanská filologie na Univerzitě Karlově 
(1968); D. Jeřábek: A. G., sb. Slavica na Univerzitě J. 
E. Purkyně v Brně (1973).

vk

Hynek Grunert

*6. 3. 1848 Praha
† 8. 6. 1885 Vídeň

Autor nenáročných deklamovánek, sólových výstu
pů a frašek, jež také volně zpracovával podle cizích 
předloh a překládal. Herec českých divadelních spo
lečností.

Psal se též Hynek K. G. O jeho životě známe 
jen kusé údaje z divadelních plakátů a zmínek 
v novinách: 1866—67 působil jako herec 
u společnosti A. Standerové, kolem 1872 u A. 
Libické, 1874 — 75 u P. Švandy ze Semčic; 4.12. 
1877 vystupoval jako host v Královském zem
ském divadle v představení Shakespearova 
Hamleta. Byl tehdy u společnosti F. J. Čížka 
(1877 — 79) a zároveň pracoval jako žurnalista 
v redakci Skrejšovského něm. časopisu Epo- 
che (1878—79) a Slovanských listů (1879). Ko
lem 1883 pak hrál se společností E. Zöllnero- 

vé, dále měl být členem společnosti Braunovy, 
Pázdralovy a Pokorného. Poslední období ži
vota působil jako úředník banky Austria ve 
Vídni.

Literární činnost H. G. těsně souvisela s je
ho hereckým povoláním. Psal veršované de- 
klamace, v nichž k humornému účinu zpra
vidla využíval homonymity slov nebo celých 
průpovědí, jež se refrénovitě vracely a jejichž 
komicky působící mnohoznačnost autor de
monstroval na příkladech z každodenního 
všedního života. Mezi G. sólovými výstupy 
zaujme zejména satirický výklad Tylovy hry 
Slepý mládenec. Knižní soubor G. drobnějších 
literárních prací Šaškonády přináší i romantic
ky zabarvené neumělé verše vážné, epigramy, 
nejčastěji komentující vztahy muže a ženy, pa
rodii kramářské písně a prozaické besední čte
ní. Také jako autor divadelních her se G. po
kusil o vážný příběh: „hra dítek“ Matčina pí
seň je sentimentální a nepříliš logicky konci
povaná historie osamělého dědečka, který se 
kdysi rozešel se synem kvůli jeho sňatku a po 
jeho smrti se náhodně setkává se svými vnou
čaty. Jinak převažují v G. dramatice jednodu
ché kratší frašky, určené pro kočovná a ochot
nická divadla bez větších technických mož
ností; dějovou osnovu tu tvoří zápletky mi
lostné (Svatováclavské posvícení, Posel lásky, 
Náš milý venkov) nebo existenční (zápas 
o volné místo — Koťátko), při jejichž šťast
ném rozplétání vznikají obligátní komické si
tuace. Někdy jde také o volně upravené cizí 
texty, ojediněle o dramatizace prozaických 
prací (hra Je tatínkem zpracovává novelu J. 
Štolby), nejčastěji o překlady francouzských 
a německých her z konvenčního dobového re
pertoáru. V divadelním oddělení NM jsou 
i další rukopisy G. nevydaných překladů.

ŠIFRY: G., Grt., H. G., H. K. G. (vesměs Merendy), 
H. K Grt. (Besedník). ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedník 
(1872); Merendy (1871-81); Paleček. ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Divadelní popěvky (BB 1867); Matčina pí
seň (D 1869, i prem.); Svatováclavské posvícení (D 
1872, adaptace); Náš milý venkov (text operety, 
1872); Je tatínkem (D 1874, podle novely J. Štolby); 
Posel lásky (D 1875, podle anekdoty); Slepý mláde
nec (B 1878); Šaškonády (BB a PP 1879); Koťátko 
(D 1881). — Překlady :F. Wehlen: Romeo v kancelá
ři (1867); F. Förster: On má chybu (1870); A. z K: 
Stříbrné hodinky (1873); J. Dorich: Strýček Milkovič 
(1873); J. Juin: On snědl mou večeři (1873); M. A. 
Grandjean: Tři čtvrti na jedenáct (1874); A. W. If-
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fland: Výmluvy (1875); V. A. M.: V divadelní kance
láři (1875); an.: Švindl (1875, z franc., prem. 1874 Pl
zeň); L B. Picard: Sokyně (1875); K. A. Lebrun: 
U dvora (1876); E. M.: Válečná lest (b. d., 1880). ■ 
SCÉNICKY. Překlad: F. Fránkel: Milenka pašerova 
(1874); F. Kaiser: Bratři Sokolové (1874). ■

LITERATURA: 4-: ref. Matčina píseň, Čes. Tha
lia 1870, s. 4; ■ nekrology: an., Jeviště 1885, s. 115'; 
an., NL 14. 6. 1885 ■

zp 

mán Pomocnice víla, 1930 román Sliby manželství). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Srdcem i kosmem (BB 1898); 
Zpěvy od bran zamčených (BB 1901); Prozářené 
bouře (BB 1929); Vyhaslý krb (R 1930). ■

LITERATURA: F. X. S. (Salda): Z mladé literatu
ry, Lumír 1898 → KP 4 (1951); -a-: ref. Srdcem i kos
mem, Světozor 1898; drb. (V. Brtník): Umělecké 
schopnosti B. G...., Zvon 1927/28; -pa- (F. S. Pro
cházka): ref. Prozářené bouře, Zvon 1928/29; B. Jed
lička: ref. Vyhaslý krb, LidN 17. 7. 1930; drb (V. Brt
ník): ref. Vyhaslý krb, Zvon 1930/31.

jo

Beneš Griinwald

* 7. 10. 1867 Praha
† 3. 6. 1931 Praha

Básník příslušný zprvu k parnasistní, potom k sym- 
bolistní škole, prozaik.

V Praze absolvoval gymnázium a práva 
(1891), poté působil po celý život v různých 
funkcích, naposledy jako právní rada, na 
okresním úřadě na Kladně. Zpopelněn byl 
v krematoriu v Praze na Olšanech.

První dvě sbírky B. G. úzce souvisely s ten
dencemi dobového básnictví. Navázav zprvu 
na tradici parnasistní poezie (Srdcem i kos
mem), opájel se autor vidinou nezadržitelné, 
i když trnité cesty lidstva za vysokými ideály 
pravdy a krásy a pěstoval kult dokonalé formy 
(sonet, rispet, kancóna, ekloga); poté se v roz
lehlých básnických skladbách (Zpěvy od bran 
zamčených) přiklonil k symbolistní metodě 
a volnému verši. Jeho pozdní poezie, stojící už 
mimo současný básnický kontext a spjatá s au
torovými začátky především zálibou v symbo
lu, alegorii a umném tvaru, přinesla spolu s te
matikou životního bilancování oproštění inspi
rační i stylové. Příběhy G. krátkých románů 
popisují klikaté cesty člověka v lásce a man
želství; k smírnému řešení životních konfliktů 
docházejí jeho postavy tam, kde utvářejí svůj 
osud v souladu s možnostmi své osobnosti.

PŘÍSPĚVKY in: Máj (od 1902); Malý čtenář; Niva 
(od 1894); Ruch (od 1888); Světozor (od 1888); Ven
kov; Zlatá Praha (od 1888); Zvon (od 1902; 1929 ro-

Josef Gruss

* 9. 3. 1908 Praha
† 12. 4. 1971 Praha

Herec, autor humoristických próz a divadelních her 
pro děti.

Jeho otec, námořník, brzy zemřel a matka se 
znovu provdala za živnostníka. G. studoval na 
dramatickém oddělení Stát, konzervatoře hud
by v Praze (abs. 1928). 1928—29 byl hercem 
České komorní scény, pak hrál v Osvoboze
ném divadle (1929—30), Českém divadle 
v Olomouci (1930—31), Zemském divadle 
v Brně (1931—32) a v kabaretu Červené eso 
v Praze. 1933 ho angažoval K. H. Hilar do Ná
rodního divadla, kde G. působil až do své smr
ti. Herecky spolupracoval také s rozhlasem, 
televizí a zvláště filmem; sám režíroval film 
Hostinec U kamenného stolu. 1936 se oženil 
s herečkou J. Švabíkovou (1906—1969). Pohř
ben byl na Vinohradském hřbitově v Praze.

Počátky G. literární činnosti jsou spojeny 
s jeho hereckou dráhou. S E. F. Burianem spo
lupracoval při vytváření programu Červeného 
esa, autorsky se podílel na filmových scénářích 
(především s režisérem M. Fričem), pro film 
a divadlo psal i texty písní. V beletrii navázal 
G. na tradici poláčkovského humoru, zbavoval 
ho však protiměšťáckého ostří. Kolem svých 
záměrně všedních hrdinů kupil bláznivé, ně
kdy i fantastické historky plné nedorozumění 
a zvratů. V románě Můj přítel Julius, příběhu
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drobného úředníčka toužícího projevit odvahu 
dobrodružnými činy, aktualizoval G. situační 
komiku protektorátními anekdotami. Ty také 
sebral a upravil ve sbírce Jedna paní povídala 
a doplnil anekdotami vlastními.

PŘÍSPĚVKY in: Ahoj na neděli. I KNIŽNĚ. Bele
trie: Jak Kašpárek nelenil, aby prince oženil (D pro 
ml., 1930); Jak Kašpárek o hladu vyhnal čerty ze 
hradu (D pro ml., 1930); Jak Kašpárek, rek převeliký, 
přemoh snadno loupežníky (D pro ml., 1930); Jak 
Kašpárek u dvora dělal pana doktora (D pro ml., 
1930); S poctivostí nejdál dojdeš (P 1944); Nevěřte 
na duchy (R 1945); Jedna paní povídala (PP 1945); 
Můj přítel Julius (R 1948). ■

LITERATURA: V. T. (Tichý): ref. S poctivostí 
nejdál dojdeš, Nár. práce 13. 6. 1944; kp (K Polák): 
ref. Nevěřte na duchy, Nár. práce 15. 4. 1945; ■ ref. 
Jedna paní povídala: ok (O. Kautský), Svob. noviny 
20. 4. 1946; -šp- (F. Kašpar), NO 25. 4. 1946; Brk (F. 
Buriánek), Zeměd. noviny 11. 7. 1946 ■;■ ref. Můj 
přítel Julius: vpa (V. Pazourek), LidN 14.11.1948; A. 
J. Urban: Hrst humoristických knih, Svět v obrazech 
1948, č. 46 ■; an.: Zemřel J. G., Lid. demokracie 14.4. 
1971.

ab

Jeho české veršované i prozaické spisy 
zpracovávají dobově oblíbená náboženskopon 
pularizační a mravně naučná témata s důra
zem na rozpor mezi boží mocí a lidským rozu
mem, který je vyrovnáván smrtí člověka.

KNIŽNĚ: Písně nové dvě, první na jméno urozené
ho pana Jana Škorně z Frimburku, druhá na jméno 
urozené paní Zuzany Škorňovy z Ništice... (1578); 
Ke jménu urozeného Lorence Mostníka z Ništice 
písnička na žalm 130... (1580); Starý zákon v čes
kých verších (1586, nezvěstné); Sečtení rokův od po
čátku světa... (1588); Acta aneb Skutkové Krista 
Pána a jeho kázání podle vypsání všech čtyř evan
gelistův... (1595); Opravdové světlo duchovní... 
(1595); Patriarchův svátých čtyř životy... (1597). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2 786—91. ■ LITE
RATURA: F. M. Pelzel: Abbildungen böhmischer 
und máhrischer Gelehrten und Kúnstler... 3 (1777); 
J. Jireček: Rukověť 1 (1875); F. Levý: Rakovník od r. 
1566—1588, Památky archeologické 1869; F. Dvor
ský: Dodatky a opravy k biografiím starších spiso
vatelův českých a k starší české bibliografii, ČČM 
1880; F. Levý in Dějiny král, města Rakovníka (Ra
kovník 1896); Rukověť human. básnictví 2 (1966); V. 
Viktora: Příležitostné básně J. G., LF 1970.

A

Jan Gryll z Gryllova

* 1525 Rakovník
† 8. 7. 1597 Rakovník

Český humanistický básník.

Syn ševče Ondřeje Másla, jméno Cvrček (lat. 
Gryllus) přijal po svém nevlastním dědovi. Po 
studiích (patrně na pražské univerzitě) a po 
zahraničních cestách (1546 byl n Itálii) žil 
v Rakovníku jako vážený měšťan. Účastnil se 
po mnoho let městské správy jako konšel 
a byl mluvčím města v dlouhých sporech 
s královským panstvím křivoklátským, 1571 
získal erb a přídomek z Gryllova, 1588 byl ra
kovnickým purkmistrem. Žil v blízkém přátel
ství s humanistou D. Crinitem z Hlaváčova. Ja
ko latinizující humanističtí literáti působili i je
ho synové Jan ml., Matěj (1551 —1611) a Pavel 
(1573-1595).

Jan mladší Gryllus z Gryllova

* 11. 2. 1568 Rakovník
† 1599 Rakovník

Humanistický básník, autor latinských i řeckých 
skladeb.

Byl jedním ze 16 dětí vzdělaného a literárně 
činného Jana G. z G. Navštěvoval školu svého 
staršího bratra Matěje v Lounech, 1590 vstou
pil na pražskou univerzitu (1591 bakalář, 1593 
mistr). Již od 1591 byl správcem školy v Ně
meckém (Havlíčkově) Brodě, od 1593 vyučo
val na pražské malostranské škole u Sv. Miku
láše, od 1595 řídil školu v Žatci, ale už po roce 
se na otcovo přání vrátil do Rakovníka, kde se 
oženil a převzal vedení soukenického obcho
du.

Literární činnost Jana ml. G. je soustředěna
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do let jeho školského působení. Psal latinsky 
i řecký drobné veršované skladby většinou 
příležitostného, ale i náboženského obsahu 
s četnými ohlasy antických básníků. Od ostat
ního díla tematicky odlišná a také rozsáhlejší 
je jeho latinská skladba o čtveru ročních dob, 
sepsaná elegickým distichem. Podnětem mu 
byla ovidiovsky laděná chvála léta, báseň ze
mřelého bratra Pavla. Stala se mu základem, 
k němuž přikomponoval další tři oddíly ob
dobného charakteru a vydal s úmyslem, aby 
bratrova netištěná práce neupadla v zapome
nutí.

KNIŽNĚ: Oratio Salomonis... pro sapientia ha- 
benda ex libro Sapientiae ... reddita Graeco et La
tino carmine (1590); Antipathia mustellae et basilisci 
collata cum Christo victore et Sathana victo (1591); 
Peri tón tú Kyriú hémón... genethlión tautén mele- 
tén... emeleta (1591); Chronographia věrni mensis 
Maii... (1594); lesaiae de Christo... prophetia Vir- 
giliano contexta centone (1595); Quatuor anni totius 
partium descriptio (1596). — Mimoto drobnější pří
ležitostné skladby a příspěvky ve sbornících. ■

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 2 
(1966). ■ LITERATURA: F. Levý in Dějiny král, 
města Rakovníka (Rakovník 1896); K. Hrdina in 
Ohlasy horatiovské u našich latinských humanistů 
16. stol., LF 1936; Rukověť human. básnictví 2 
(1966).

ep

Bernard Guldener

* 5. 7. 1836 Horažďovice
† 15. 9. 1877 Lomnice nad Popelkou

Dramatik usilující o scribeovskou techniku intrikové 
komedie a o básnické drama vysokého stylu. Lyric
kými básněmi, za života nezveřejněnými, souvisí 
s poetikou školy májovců.

Pocházel ze staré patricijské plzeňské rodiny, 
která v 16. století získala vladycký přídomek 
(z Lobez). Otec v době G. narození hospodařil 
na statku v Horažďovicích, od 1839 žil v Plzni, 
kde se účastnil společenského života; rodinné 
prostředí bylo kulturní a národně uvědomělé 

(k hostům domácnosti náležel např. mladý B. 
Smetana). G. navštěvoval 1846—54 plzeňské 
gymnázium, kde byl žákem známých buditelů 
F. J. Smetany a H. Karlíka (druhému, který ja
ko profesor češtiny zapůsobil na jeho příklon 
k literatuře, připsal později G. svou tragédii 
Sofonisbd). 1854—58 studoval G. v Praze prá
va, zároveň poslouchal i přednášky z filozofie 
a historie (Vocelovy, Tomkovy aj.). Po absolu
toriu vstoupil do státní služby, nejprve 
u okresního soudu v Plzni, pak jako auskultant 
okresního úřadu v Březnici; 1862 zaměstnání 
opustil, aby složil doktorát práv. Uprostřed 
příprav k druhému rigorózu mu náhle zemřel 
otec a G. vstoupil jako koncipient do advokát
ní kanceláře v Plzni (zde se zúčastnil národní
ho života, např. jako autor veršovaných pro
slovů). 1867 podnikl cestu na světovou výstavu 
do Paříže a 1868 se oženil. Po skandálu vyvo
laném satirickou komedií Mňau (uvedena spo
lečností P. Švandy ze Semčic), kterou si plzeň
ské publikum vyložilo adresně, odešel 1869 
pracovat do notářské kanceláře v Hořovicích; 
1871 se stal notářem v Lomnici n. Popelkou. 
Zemřel srdeční mrtvicí po zánětu plic a po- 
hrudnice a byl pohřben do rodinné hrobky na 
plzeňském hřbitově u Sv. Mikuláše. G. příte
lem a rádcem v otázkách dramatické tvorby 
byl J. Neruda, který se po G. předčasné smrti 
chtěl ujmout vydání jeho literární pozůstalosti, 
ale svůj úmysl nemohl uskutečnit (vdova se 
nechtěla rozloučit s rukopisy).

V době pražských studií začal G. psát lyric
ké verše, které ze silného pocitu autokritiky 
nepublikoval (vyšly až v posmrtných edicích). 
Tvoří však nezanedbatelnou složku básnické 
produkce májovců a řadou rysů (tíhnutím 
k písňovosti, zdůrazněním pointy, využíváním 
prvků hovorového jazyka, oblibou heinovské 
romance, použitím formy gazelu aj.) výrazně 
souvisejí s jejich poetikou. V G. pozůstalosti 
se zachoval jednak milostný cyklus (vznikal 
od 1856), který má ráz deníkových záznamů 
a je rozvržen podle motivů jara, léta, podzimu 
a zimy lásky. V pojetí erotiky v něm převažují 
nad romantickou sentimentálností tóny rozča
rování, deziluze a skepse, ironie a sebeironie, 
připomínající tón Heinův a smutnou erotiku 
Nerudovu. Druhý celek tvoří 80 sonetů z pod
nětu cesty do Francie, které G. zpracoval v ko
nečnou podobu za pobytu v Hořovicích: také 
v něm vychází z intimního deníku, tentokrát 
cestovního, zachycujícího na pozadí volné
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osnovy střídajících se scenérií postřehy, dojmy 
i zobjektivizované vlastenecké, sociální a filo
zofické reflexe, vyvolané setkáním s cizím svě
tem. — Na sklonku 60. let vystoupil G. na ve
řejnost jako dramatik, nejprve scribeovskou 
komedií z prostředí carského dvora 18. století 
(1868 uvedena v Plzni společností P. Švandy 
ze Semčic pod názvem Kateřina II a poslední 
král polský, 1869 v Prozatímním divadle s pů
vodním autorským titulem Had v rážích); už 
v této hře, která je obdobou Bozděchových 
komedií o malých intrikách stávajících se pří
činami velkých dějinných událostí, se G. proje
vil jako dramatický autor značné umělecké 
ctižádosti (odráží se to zejména v důkladném 
studiu historického materiálu a v úsilí o vy
broušený konverzační dialog). Obdobný cha
rakter má i intrikové salonní drama Katastrofy 
dlouhé chvíle, kdežto ztracená komedie Mňau 
byla — podle dobového ohlasu — fraškou 
o malicherných maloměstských poměrech, ak
tualizovanou lokálními narážkami. Vrcholem 
G. tvorby byl pokus o „velkou“ tragédii Sofo- 
nisba (z dějin boje Kartága s Římem), v níž 
sdílí snahy české dramatiky 70. let o básnicky 
náročnou hru, předvádějící příběh z historie 
jako podobenství současnosti. V Sofonisbě jde 
o látku známou zejména z Livia (o nešťastné 
dceři Hasdrubalově), od renesance mnohokrát 
zpracovanou v evropské poezii (Petrarca) 
i dramatu (Corneille, Voltaire); v české litera
tuře ji po G. použil J. Durdík. V motivaci tra
diční látky přisoudil G. opět významný podíl 
intrice v pozadí velkých historických dějů (je
jím původcem je podlý sluha připomínající 
Shakespearova Jaga), v titulní hrdince chtěl 
vytvořit ideál nezištného vlastenectví, proti- 
kladný dobovým sporům českých politických 
stran. Veršované drama, usilující svým jazy
kem o poetickou vzletnost a propletené sen
tencemi, citáty a aforismy, zůstalo za autorova 
života neprovozováno. Stalo se typickým pří
kladem rozsáhlé knižní dramatické básně (má 
223 stran) a na scénu (Prozatímního divadla) 
bylo uvedeno až 1880 ve zkrácené verzi poří
zené tehdejším dramaturgem V. Guthem. Po
dle nekrologů chtěl G. napsat celou trilogii 
tragédií z římských dějin a pracoval na satiric
ké komedii o Katonovi litickém. G. je auto
rem libreta k Dvořákově opeře Král a uhlíř, 
obměňujícího známou látku loutkových her 
o setkání bloudícího českého panovníka s uhlí
řem v křivoklátských lesích.

PSEUDONYM: B. J. Lobeský. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Plzeňské noviny (od 1867; 3. 2. 1869 přisp. Zasláno 
k uvedení komedie Mňau); — posmrtně: Lumír 
(1878 na pokr. povídka Pan Hlas); Nová Plzeň (1884 
Had v růžích); Plzeňské listy (1894 Katastrofy dlou
hé chvíle). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Sofonisba (D 1875, 
prem. 1880); Král a uhlíř (1875, libreto k opeře A. 
Dvořáka, pseud. B. J. Lobeský, prem. 1874; přeprac. 
V. J. Novotný 1887, krit. vyd. 1957, ed. J. Burghau- 
ser); — posmrtně: Had v růžích (D 1895, prem. 1868 
s tit. Kateřina II. a poslední král polský); Katastrofy 
dlouhé chvíle (D 1895); Vybrané básně B. G. (1927, 
usp. K. Škába); Básnický odkaz B. G. (1938, usp. E. 
Felix). ■ SCÉNICKY. Hra: Mňau (1869). I

LITERATURA: J. Neruda: ref. Had v růžích, Na
še listy 20. 1. 1869 → České divadlo 4 (1958); ■ref. 
Sofonisba: J. Neruda, NL 14. 10. 1875 → České di
vadlo 5 (1966); O. Mokrý, Lumír 1875; F. Zákrejs, 
Osvěta 1875 a 1882 ■;■ nekrology: J. Neruda, NL 
20. 9. 1877 → České divadlo 5 (1966); O. Mokrý, 
Osvěta 1877 ■; F. T. (Tomek): B. G., Plzeňský kalen
dář na rok 1879; J. Čapek: Dvě Sofonisby, Program 
novoměstského gymnázia v Praze 1890; V. Joska: 
Česká dramata o Sofonisbě, Program reálky v Hole
šově 1910—13; F. Lukavský: Básník B. G., Otavan 
1925 → Knihovnička Otavana 5 (1926); an. (V. Jí
lek): K stým narozeninám básníka B. G., Čes. deník 
(Plzeň) 5. 7.1936; E. Felix: O B. G., Plzeňsko 1930 → 
Literární Plzeň v obryse 2 (1933) + O životě a poe
zii B. G., in Básnický odkaz B. G. (1938); J. Burghau- 
ser in B. G.: Král a uhlíř (1957).

II

Gumpoldova legenda viz Kniha o rodu 
a utrpení sv. knížete Václava

Jan Giinther

† asi 1569

Moravský knihtiskař.

Vyučenec norimberských tiskařů, sám tiskl 
v Norimberku české knihy 1541—43. Zřídil
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významnou tiskárnu v Prostějově a tiskl tam 
1545—53 (pracoval u něho nějaký čas i J. Me- 
lantrich). V následujících letech přepustil pro
stějovský závod K Aorgovi a přesídlil do Olo
mouce, kde působil 1554—64 a kde snad už 
dříve vedl tiskárnu Olivetských. Kolem 1560 
se opět ujal i tiskárny prostějovské. G. tiskl 
vedle drobných knížek pro lid i rozsáhlé a ná
ročné tisky různého konfesijního původu a za
měření (katolickou Postilu českou T. Bavorov- 
ského, 1557, Blahoslavovu Musicu, 1558); jeho 
podniky byly předními moravskými tiskárna
mi 16. století.

Z TISKAŘSKÉ PRODUKCE: J. Spangenberg: Pos
tila česká (1546, přel. J. Straněnský); J. Augusta: 
Umění práce díla Páně služebného (1550); J. Hoff- 
meister: Postila česká (1551, přel. J. Straněnský); J. 
Dubravius: Historiae regni Bohemiae... libri 
XXXIII (1552); Život císaře Karla IV. (1555); T. Ba- 
vorovský: Postila česká (1557); J. Blahoslav: Musica 
(1558); Kniha lékařská (1558); Knížka o štěpování 
rozkošných zahrad (1558); Kancionál český (1559); 
H. Brunschwig: Liber de arte destillandi — Knihy 
o pravém umění distilování aneb vod pálení (1559, 
přel. J. Jevický Černý); P. Dasypodius: Dictionarium 
Latinobohemicum 1560 + Dictionarium Bohemico- 
latinum (1562); J. Josquinus: Muzika (1561); Zřízení 
zemské moravské (1562). I

LITERATURA: R. Martinčík: Olomouc v ději
nách knihtisku moravského od jeho prvopočátků až 
ku zřízení stálé české tiskárny, 1466—1870 (Olo
mouc 1928).

A

Antonín Guth

* 19. 12. 1773 Litomyšl
† 7. 12. 1800 Litomyšl

Básník, přispěvatel Puchmajerova almanachu.

Vlastním jménem Jan G.; Antonín je buď bá
snické jméno, nebo omyl Puchmajerův při 
uveřejnění G. básně v Sebrání. Syn pekaře, 
gymnázium vystudoval v Litomyšli, filozofii 
v Praze (spolužák Jungmannův). Tiskem je do
chována jediná jeho báseň, Zpěv žencův, tva
rově promyšlená.

832

PŘÍSPĚVEK in: alm. Sebrání básní a zpěvů (1797). . 
■

LITERATURA: J. Šťastný: Korespondence Š. 
Hněvkovského, Výroční zpráva gymnázia v Truh
lářské ulici v Praze 1900; M. Hýsek in Ztrhané stru
ny zvuk (1940).

mo

Viktor Guth

* 19. 12. 1841 Praha
† 22. 8. 1911 Praha

Divadelní kritik, od 60. let soustavně sledující reper
toár českého divadla s požadavky vyšší umělecké 
úrovně dramatického textu i divadelního projevu.

V mládí se podepisoval i Vítězslav G. Syn fi
nančního rady, vystudoval v Praze gymnázium 
a 1861—65 právnickou fakultu (doktorát 
1871). Působil jako soudce, trvalého povolání 
však zanechal a stal se publicistou a divadel
ním kritikem v novinách (psal česky i němec
ky). Nejdéle pracoval v redakci něm. novin 
Politik, kam vstoupil 1868 a psal až do 1895; 
poté do 1900 působil v Národní politice. Za 
studií byl spolupracovníkem Fůgnerovým 
a jedním z prvních funkcionářů pražského So
kola (1863 zvolen jeho jednatelem). Od 1874 
působil jako soudní tlumočník pro češtinu 
a později (1897) i pro němčinu. 1879 byl jme
nován (po J. Arbesovi) dramaturgem Proza
tímního divadla, funkci však po roce opustil 
pro neshody s divadelním družstvem. Jeho 
osobní život osamělého starého mládence 
s podivínskými sklony v mnohém připomínal 
život Bozděchův; v posledních letech byl těžce 
nemocen, zemřel nakonec záchvatem mrtvice 
za psacím stolem a jeho smrt objevil až druhý 
den jeden z jeho známých. Pohřben byl na Ol
šanských hřbitovech.

G. začal publikovat články o divadle už za 
svých středoškolských studií. V 2. pol. 60. let se 
stal divadelním referentem denního tisku a od 
té doby až do konce století trvale sledoval čes
ké divadlo, jeho repertoár, herce i inscenační 
složky. G. temperamentně psané referáty cha
rakterizovala po stylistické stránce snaha
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o duchaplný tón a tendence k ironii a k vtip- 
nosti založené na břitkém sarkasmu; těmito 
rysy jako by zdůrazňoval nezávislost svého 
stanoviska i náročnost kritických zásad. Obra
cel se soustavně proti pokleslým konvencím 
a řemeslné rutině na divadle, proti nízké umě
lecké úrovni dramatických textů i zastaralým 
šablonám v hereckém projevu. V tomto smys
lu sledoval — projevuje značný rozhled po 
evropském divadelnictví i divadelní literatuře 
— podobu textu klasických her a kritizoval je
ho násilné oklesťování a vulgarizující úpravy; 
z obdobných důvodů odmítal nepřímé překlá
dání dramat prostřednictvím německých verzí 
i tehdy běžnou divadelní praxi nezávazných 
úprav a „volných vzdělání“ cizích textů. Na 
současné produkci požadoval vedle vyvážené 
dramatické stavby a „uhlazeného“ i „vtipného“ 
dialogu i pravděpodobnost a přirozenost zá
pletky a „ostrou“, ale psychologicky pravdivou 
kresbu charakteru: blížil se tak kladnému hod
nocení realistických rysů v dramatické tvorbě 
(např. vysoce oceňoval hry A. N. Ostrovské
ho). V 80. letech vystupoval jako jeden z prv
ních českých obdivovatelů jevištní reformy 
Meiningenských, později byl i členem několi
ka uměleckých porot, které přiřkly ceny čes
kým novinkám usilujícím o realismus v drama- 
tě. — V krátké době svého dramaturgického 
působení upravil pro divadelní provedení roz
sáhlou veršovanou tragédii B. Guldenera So- 
fonisba (prem. 1880).

ŠIFRY: G., -or, -r, -th, -uh, V. G. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Boleslavan (1860); Correspondenz (od 1868); Dali
bor (od 4859); Lada (1861); Nár. politika 
(1895-1900); Pokrok (od 1869); Politik (1867-95); 
Posel z Prahy (od 1867); Prager Abendblatt; Praž
ský deník (1866); Rozhledy (1901); Zlatá Praha. ■

LITERATURA: B. Hlaváč: Postavy ze staré Pra
hy, Dnešek 1930/31.

II

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
* 24. 1. 1861 Heřmanův Městec
† 8. 1. 1943 Náchod

Prozaik, autor cestopisných črt a žánrových povídek 
a románů, čerpaných z rodinných pamětí a z vlast
ních vzpomínek na prostředí venkovského městečka 
a středních škol. Vydal řadu knížek věnovaných spo
lečenské výchově a překladů, zejm. z francouzštiny.

Pův. jm. Jiří Guth (změna jm. provedena 1920 
spojením s lit pseudonymem). Syn panského 
úředníka; po otcově odchodu na odpočinek 
(1868) žila rodina u matčiných rodičů v Kostel
ci n. Orlicí. Gymnázium navštěvoval G.-J. 
1870—78 v Rychnově nad Kněžnou, pak vy
studoval v Praze filozofii (1878—82, obor filo
zofie, matematika a fyzika, stát, zkoušky 1883); 
zároveň navštěvoval Skuherského varhanic
kou školu. Doktorát filozofie (prací O atomis- 
mu) složil 1882 jako první na nové české uni
verzitě (po padesáti letech, 1932, byl doktorát 
slavnostně obnoven). Stal se vychovatelem 
dvou synů knížecí rodiny Schaumburg-Lippe: 
žil nejprve na zámcích v Náchodě a v Ratibo- 
řicích (do 1885), v dalších dvou letech ve Švý
carsku (Cháteau de Lancy u Ženevy). Od 1887 
učil na Akad. gymnáziu v Praze, 1891—93 na 
gymnáziu v Žitné ulici (1891 — 92 učil i na dívčí 
střední škole Minerva), 1893—96 na gymnáziu 
v Klatovech, 1896—1918 na gymnáziu v Truh
lářské ulici v Praze. Po vzniku samostatného 
státu byl 1919 jmenován odborovým radou 
v kanceláři prezidenta republiky: byl pověřen 
nejprve úkolem ceremoniáře, od 1922 až do 
odchodu do výslužby (1925) vedl jako sekretář 
agendu řádu Bílého lva. — Mimo své povolání 
se G.-J. velmi agilně zapojoval do různých dal
ších úkolů a funkcí: ještě jako vysokoškolský 
student se podílel na vzniku Filozofické jedno
ty a byl jejím prvním jednatelem (1882); 1892 
se stal spolupracovníkem a členem redakce 
Ottova slovníku naučného (do 1909), do něhož 
psal zejména zeměpisná, matematická a hu
dební hesla; jako člen spisovatelského spolku 
Máj (od 1891) pracoval v Nakladatelském 
družstvu Máje (od 1902); od 1906 byl ve vede
ní Svatoboru (od 1910 jako jednatel). Byl 
dlouholetým předsedou Klubu českých turistů 
a redaktorem Časopisu turistů. 1894 se stal 
českým zástupcem v Mezinárodním olympij
ském výboru a 1896 předsedou Českého olym-
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pijského výboru (s výjimkou let 1916—18, kdy 
byl Výbor rozpuštěn, zůstal v této funkci až do 
1929); 1928 dostal za práci v olympijském 
hnutí holandský řád komturského kříže. Za 
první světové války byl dočasně předsedou 
pražského Anglického klubu. 1920 byl jmeno
ván lektorem společenské výchovy na Univer
zitě Karlově. Velmi rozsáhlá byla jeho před
nášková činnost, věnovaná vedle společenské 
výchovy zejména turistice a olympijskému 
hnutí. — Od mládí cestoval G.-J. do ciziny: ja
ko vysokoškolák byl o prázdninách v Porýní 
(1880), jako vychovatel, kdy žil ve Švýcarsku, 
navštívil Německo, Francii a severní Afriku. 
V letech působení na škole byl v cizině každé 
prázdniny (Norsko, Francie, Itálie, Anglie, 
Skotsko, Irsko, USA, Řecko, Malá Asie, Švéd
sko, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Švýcar
sko, Bosna a Hercegovina, Rujana aj.) 
a o svých zážitcích psal cestopisné črty; od 
1894 podnikal cesty i jako funkcionář olympij
ského výboru (na každé olympijské hry a na 
zasedání a kongresy MOV). — Jeho manželka 
(od 1898) Anna (roz. Černá, † 1928) spolupra
covala na některých jeho knížkách o spole
čenské výchově i na překladech. — G.-J. byl 
pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.

Literární činnost G.-J. je rozsáhlá: zahrnuje 
cestopisné causerie, povídky a romány, prů
vodce, různé příručky a konečně četné překla
dy (vedle francouzské beletrie zejm. ve své do
bě proslulých cestopisů Nansenova, Hedinova 
aj.). G.-J. začínal odbornými pracemi (jeho 
první knižní publikací byl překlad Descarteso- 
vy Rozpravy o metodě) a hudebními kritikami 
v časopise Dalibor; teprve pobyt ve Švýcarsku 
a další cesty, které podnikl ještě jako vychova
tel, ho přivedly k psaní črt (první z nich uve
řejnil v Květech 1887), v nichž navázal na typ 
nerudovské cestopisné causerie (pro tento 
okruh své činnosti používal někdy pseudony
mu Gaston Humbert).Dlouhá řada jeho kní
žek, zachycujících dojmy a postřehy z každo
ročních zahraničních cest, informovala čtenáře 

Uehkou formou a duchaplně o nejrůznějších 
rysech života v cizině, o cizí kultuře, přírodě, 
zvycích a společenském uspořádání. — Svou 
první povídku uveřejnil teprve v 90. letech 
(Nad propastí, Květy 1892); pod pseud. Stani
slav Jarkovský vydal pak řadu navzájem se 
podobajících knížek drobných prozaických út
varů (novelky, humoresky, žánrové obrázky), 
tematicky soustředěných k idylickému světu 

provincionálního městečka a venkovských 
středních škol. Základem je tu vždy autobio
grafický prvek, vlastní vzpomínka nebo histor
ka z rodinné tradice, skutečná postava z příbu
zenstva, autentická topografie a prostředí ma
lých měst, s nímž se autor důvěrně sžil (zejm. 
Kostelec n. Orlicí, kde vyrůstal a kam se kaž
doročně vracel za matkou); G.-J. v nich tíhne 
k žánrové drobnokresbě, k idylizujícímu pojetí 
neporušeného, konzervativního, ale citově bo
hatého života starých měšťanských rodin 
a k humoristicky shovívavému líčení prostých, 
často až malicherných příběhů obyčejných lidí. 
Z vlastní vzpomínky a z rodinné kroniky vy
cházel i v rozsáhlejších prózách, zejm. v romá
nu Ulomená haluz, v němž zpracoval životní 
příběh svého strýce z matčiny strany, který se 
stal renegátem. — Vedle beletrie vydával G.-J. 
knížky věnované olympijskému hnutí a turisti
ce; kolem 1910 začal psát (na výzvu Naklada
telského družstva Máj) o společenské výchově 
a tato oblast jeho činnosti ho učinila v své do
bě pojmem. V mnoha příručkách formulují
cích normy vybraného chování, stolničení, odí
vání atd. usiloval o kultivování forem spole
čenského styku v Čechách; snaha odstranit ry
sy provincionalismu a vytvořit za každou cenu 
velkosvětštější životní styl vedla G.-J. (od mlá
dí obdivovatele aristokratického prostředí) 
k určité formalistické strnulosti. Překladatel
skou činnost zaměřil G.-J. zejm. k francouz
skému románu, z francouzštiny také přeložil 
před první válkou některé hry dobového re
pertoáru pro Vinohradské divadlo a Uranii.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antonín (Ant, A.) Záru- 
ba, Antonín Záruba Hustiřanský, Dr. Jan Čížek, Dr. 
Jan Marek, Dr. Jaroslav Černý, Dr. Jos. Novotný, Dr. 
Jos. Votava, Dr. Theofil Stefanides, Gaston Hum- 
bert, Gustav Chlumský, Gustav Zelený, Jan Chvo- 
jan, Jan Modličovský, J. H. Městecký, Jiří Mudroch, 
Jiří Mudroň, J. Marek, Josef Prosík, O. Benovský, Pe
tr Kostelecký, Rev. Saha, Stan. Vraný; Gh, G. J., G.- 
J., Ch., J. S. G. J. i PŘÍSPĚVKY in: Almanach na pa
mátku 2101etého trvání gymnázia v Rychnově n. 
Kněžnou (1924); Almanach praktického člověka 
(1907); Almanach z prací bývalých žáků gymnázia 
rychnovského (1893); Besedy Času (od 1904); sb. Bo
žena Němcová (1912); Časopis turistů (od 1897); 
Čes. revue (od 1900); sb. Čtvrtstoletí české písně 
(1916); Dalibor (od 1881); Do světa (1902); Hlas ná
roda (od 1890); Horácké besedy (1927); Klatovské 
listy (od 1913); Květy (od 1887); Lid. noviny (1911, 
pak 1927); Lit. besedy (1927); Lit. rozhledy; Lumír
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Guth-Jarkovský(od 1900); Máj (od 1902); Náchodské listy (1919); Nár. listy (zejm. 1912 — 14 a 1918—19); Nár. osvobození (1928); Nár. politika (od 1898); Nový kult (1899, překlad); Olympijský věstník (od 1924); Osvěta (od1891) ; Paleček (od 1876); Politik (od 1892, něm. fej. cykly); Posel z Pohoří (1924); alm. Potštýn (1897); Prager Presse; Pražská lid. revue (od 1908); Pražský ilustrovaný zpravodaj (1925); Ročenka Pražského ilustrovaného zpravodaje (1928); Rozkvět; Rozvoj (od 1912); Sborník Žižkův (1924); sb. Slovanstvo, obraz minulosti i přítomnosti (1912); Sportovní obzor; Světozor (od 1888); Union (od 1912); Vesna (od1892) ; Zlatá kniha české ženy (1908); Zlatá Praha (od 1887); Zvon (od 1900); Ženské listy (od 1891). ■ KNIŽNÉ. Beletrie: Causerie z cest. Španělsko (1. 1891, 2. 1894, podp. Jiří Guth - dále J. G.); Na pokraji Sahary (FF 1892, pseud. Gaston Humbert): Z potulek francouzským krajem (FF 1893, J. G.); Lé- manské siluety (FF 1893, J. G.); Ode břehů moře Středozemského. Obrázky z Korsiky, Alžíru, Tunisu, Tripolisu a Sicílie (FF 1894, J. G.); Za sluncem půlnočním (FF b. d., 1895, J. G.); Kanadské epištoly (FF 1895, J. G.); Na zeleném Erinu (FF 1895, J. G.); Počátky a konce. Nad propastí (PP 1896, pseud. Stanislav Jarkovský); Letem přes řecký kraj (FF 1896, J. G.); Intimní listy z cest i necest (FF 1896, J. G.); Obrazy z Tunisu (FF 1896, pseud. Gaston Humbert); Dcera profesorova a jiné povídky (1897, pseud. Stanislav Jarkovský); Idylky pana adjunkta (PP b. d., 1898, pseud. Stanislav Jarkovský); Drobné žánry (PP b. d., 1900, pseud. Stanislav Jarkovský); Obrázky z Francie (FF pro ml., 1901, J. G.); Obrázky z Řecka (FF pro ml., 1902, J. G.); Na moři a za mořem (FF 1902, J. G.); Za horama pyrenejskýma (FF b. d., 1902, J. G.); Pod sluncem jihu (FF pro ml., 1902, J. G.); Střepiny a skořepiny (PP b. d., 1905, pseud. Stanislav Jarkovský); Skici ze Švédská a Finska (FF 1903, J. G.); Moje prázdniny v Americe (FF b. d., 1905, J. G.); Náchod, Stadt und SchloB (FF 1905, J. G.); Vřes a kapradí (PP 1906, pseud. Stanislav Jarkovský); Cesta ještě nezarostla... (P b. d., 1909, pseud. Stanislav Jarkovský); Na podzim v ořeší (P b. d., 1910, pseud. Stanislav Jarkovský); Z pamětí klatovských starých i nových (memoáry, 1912, J. G.); Ostrov Rhodos (FF 1913, pseud. Jan Chvojan); Babí léto (PP 1914, J. G.); Vlastějovské koření (PP 1918, pseud. Stanislav Jarkovský); Ulomená haluz (R 1919, pseud. Stanislav Jarkovský); Těžké srdce (PP 1920, pseud. Stanislav Jarkovský); Kapitoly skoro naléhavé (FF b. d., 1920, J. G.); Marná sláva (P 1921, pseud. Stanislav Jarkovský); Byla vojna (PP 1921); Přívaly (PP 1924, pseud. Stanislav Jarkovský); Humoresky (PP 1928, pseud. Stanislav Jarkovský); Paměti (3 d., 1929); Odvážnému štěstí přeje (PP b. d., 1939). — 
Překlady: R. Descartes: Rozprava o metodě (1882, J. G.); P. Loti: Rybář islandský (1890, J. G.) 4- Kniha o soucitu a smrti (1892, J. G.) 4- Můj bratr Yves (1893, J. G.) 4- Vypuzená (1895, J. G.) 4- Námořník 

(1895, J. G.) 4- Aziyadé (1904, J. G.) + Harémy kouzla zbavené (1906, J. G.) 4- Německá ohavnost (1920, J. G.); A. Theuriet: Podzimní láska. Bigarreau (1892, J. G.); P. Bourget: Z velkého světa (1893, J. G.) 4- Milosrdenství ženy a jiné povídky (1906, J. G.); J. Halévy: Dvojí sňatek (1895, J. G.); L. de Tinseau: Na rozcestí (1896, J. G.); P. Bonnetain: Útěk. Přednosta stanice (1897, J. G.); F. Nansen: Na severní točnu (1897, J. G.); E. Zola: Paříž (1897, J. G.) 4- Plodnost (1899, J. G.) + Práce (1901, J. G.) 4- Zabiják (1909, J. G.) 4- Dílo (1910, J. G.); Ch. Foley: Nevděčník (1898, J. G.); M. Lair: Německá panovačnost (1902, J. G.); P. de Coulevain: Evino vítězství (1903, J. G.); E. W. Hornung: Zločincovo vyznání (1903, pseud. A. Záru- ba); P. Krůger: Paměti prezidenta P. K. (1903, J. G.); A. Schiel: 23 let bouře a slunečná v Jižní Africe (1903, J. G.); S. Hedin: V srdci Asie (1904, J. G., s A. Krausem) 4- S Hedinem celým světem (2 sv., 1911, J. G., s H. Kosterkou); O. Sverdrup: Nová země na severu (2 sv., 1904, J. G.); J. Verne: Klaudius Bombar- nak, zpravodaj listu 20. věk (1906, J. G.); P. ďlvoi: Tajemný doktor (1908, J. G.); O. Nordenskjöld: K jižní točně (1909, J. G.); M. Prévost: Petr a Tereza (1909, J. G.) 4- Dopisy žen (1918, pseud. Jan Chvojan) 4- Nové dopisy žen (1919, pseud. Jan Chvojan);G. de Maupassant: Kulička (1909, J. G.) 4- Na potulkách (1913, J. G.) 4- V žáru slunečním (1913, J. G.);H. de Balzac: Bratranec Pons (1911, J. G.) 4- Historie velikosti a pádu Césara Birotteaua (1918, J. G.); C. Flammarion: Populární astronomie (2 sv., 1911, J. G.) 4- Vědecké úvahy (1917, J. G.); G. Flaubert: Listopad (1917, pseud. Jan Chvojan); A. Daudet: Tarta- rin z Tarasconu (1916, J. G.) 4- Sapfo (1917, J. G.); Ch. de Coster: Svatební cesta (1918, J. G.); C. Farrě- re: Vrah (1919, pseud. J. Marek); R. Vaucher: Bolševické peklo. V Petrohradě za komuny a rudá hrůzo- vláda (1919, J. G.); P. Benoit: Koenigsmark (1920, J. G.); C. Vautel: Pan farář (1924); H. Béraud: Trudy tlustého člověka (1925). — Ostatní práce: Hry olym- pické za starověku a za dob nejnovějších (1896, J. G.); Průvodce Prahou (pro ml., 1905, J. G.); Vídeň (průvodce, 1908, pseud. A. Záruba); Mnichov (průvodce, 1908, pseud. A. Záruba); Praktický rádce a průvodce pro turistu (1908, J. G.); Zimní turistika v Čechách a na Moravě (1910, J. G.); Pravidla slušnosti pro mládež (1914, J. G., přeprac. vyd. 1922); Společenský katechismus (3 sv., b. d., 1914, J. G.; přeprac. vyd. 1921—22 a znovu ve 2 sv. 1939—40 s tit. Novodobý ilustrovaný společenský katechismus); Turistika. Turistický katechismus (1917, J. G.); O jídle a pití jindy a jinde (b. d., 1918, J. G.); O hostinách a hodokvasech jindy a jinde (b. d., 1920, J. G.); Obchodník gentleman (b. d., 1919, J. G); Pozdrav. Společenské úvahy (b. d., 1919, J. G.); Stolničení (1919, J. G., s A. Guthovou); Společenská výchova a její význam (1920, J. G.); Sprievodca po Prahe (b. d., 1920, se S. Klímou); Základy společenské výchovy (1920);
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Guth-Jarkovský

Společenská výchova vojenská (1921); Mladému re
publikánu (úvahy, b.d., 1921); Společenský slabikář 
(b. d., 1921); Slušnost a demokracie (úvahy, 1923); 
Kterak slušně jisti a kterak se dobře chovati u stolu 
(1923); Společenské klasobraní (b. d., 1925, rozšiř, 
vyd. 1929); Tramvajový zřízenec po stránce spole
čenské (1927); Jak jednati (1933). — Souborné vydá
ní: Spisy J. S. G.-J. (nakl. Hejda a Tuček, 1921—29, 
7 sv.). ■ SCÉNICKY. Překlady: T. Bernard, A. God- 
fernaux: Triplepatte (1908); W. S. Maugham: Lady 
Frederick (1909); M. Hennequin, F. Duquesnel: Princ 
Hejsasa (1909); R. Flers, G. A. Caillavet: Posvátný 
háj (1910); L. Hirschfeld, S. Geyer: Labutěnka 
(1911); S. Guitry: Dobytí pevnosti (1913); A. Rivoire, 
Y. Mirande: Pro šťastný život (1913); E. de Bassan: 
Zlaté doly (1916). I REDIGOVAL časopisy: Časo
pis turistů (1897 — 1926), Do světa (1902—03); kniž
nice: Čítárna Máje (1906—07), Topičovy dobré kni
hy přeložené (1916—27); sborník:^. slet všesokolský 
v Praze a turistika v Československu (1926, s J. Hi- 
llerem). I

LITERATURA: F. V. V. (Vykoukal): ref. Dcera 
profesorova..., Světozor 1897/98; Ds (D. J. Kon
rád): Dr. J. G., Máj 1910/11; -er (V. Dresler): PhDr. J. 
G., Zvon 1910/11; Mil. H. (M. Hýsek): Dr. J. G., LidN 
26. 1. 1911; R. (V. Červinka): ref. Babí léto, Zlatá 
Praha 1914/15; ■ ref. Těžké srdce: -btk- (V. Břtník), 
Zvon 1919/20; J. H. (Hora), PL 30. 5. 1920 ■; jeel (J. 
L. Fischer): ref. Společenský slabikář, Kmen 1921; 
W. (A. Wenig): Dr. J. S. G.-J., Topičův sborník 1921; 
J. John: Bontónistovo jubileum, LidN 23. 1. 1921; A. 
Novák: C. k. zemský inspektor (o postavě z prózy 
Přívaly), LidN 24. 9.1924; -ne (A. Novák): Spisovatel 
mnoha jmen, LidN 23. 1. 1931; amp. (A. M. Píša): 
Spisovatel J. G., PL 23. 1. 1931; J. B. (Biskup) in J. S. 
G.-J.: Odvážnému štěstí přeje (1939); F. Buriánek in 
Literární Klatovy (Plzeň 1962).

// 

statcích Kryštofa z Lobkovic a zemřel před 
1578. A. z G. studoval na univerzitách v Tůbin- 
gen (od prosince 1582) a ve Wittenbergu (od 
1590). 1594 byl už ženat, koupil dvůr v Straš- 
kově u Roudnice na statcích Oldřicha Felixe 
z Lobkovic, 1602 jej prodal a přesídlil do Ko
pidlna. Byl patrně tajným přívržencem jednoty 
bratrské.

Ve Wittenbergu se věnoval studiu řečtiny 
a přeložil s přítelem A. Felinem, českým bra
trem, první knihu Xenofontovy Kyrúpaideie. 
Později vyzýván Veleslavínem sám celou prá
ci dokončil. Svůj jazykově vynikající překlad, 
nesoucí stopy Veleslavínova vedení, doplnil 
rozsáhlou kompilací dodatků ke Xenofontově 
spisu podle Herodota a jiných historiků 
a obranou historické pravdivosti Xenofontovy 
koncepce. Zařadil se tak mezi spolupracovní
ky Veleslavínova vzdělavatelského programu.

KNIŽNĚ: (Překlad:) Xenofon, Cyri paedia (1605, 
s původním dodatkem: Přídavkové k historii Xeno- 
fontové o životu Cýra...). ■ EDICE: Xenofona Cy- 
ropaedie (1856, ed. J. V. Rozum). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 17 061. ■ LITERA
TURA: A. Voigt: Acta litteraria Bohemiae et Mora- 
viae 1 (1775); J. V. Rozum in Xenofona Cyropaedie 
(1856); J. B. Miltner: Příspěvky životopisné, Památky 
archeologické a místopisné 1868/69; J. Jireček: Ru
kověť 1 a 2 (1875 a 1876); F. Menčík: Studenti 
z Čech a z Moravy ve Vitenberku od r. 1502—1602, 
ČČM 1897; K. Hrdina: Studenti z českých zemí na 
vysokých školách v cizině, Věstník ČAVU 1919/20; 
M. Kopecký in Daniel Adam z Veleslavína (1962); 
Rukověť human. básnictví 2 (1966).

jk

Abraham z Gynterrodu

* kolem 1570
† asi 1609 Kopidlno

Humanistický překladatel.

Pocházel z drobné šlechty spjaté s lobkovic
kými statky v severních Čechách; jeho otec 
Kryštof byl nejspíše panským úředníkem na

Petr Gzel

† po 1564

Gramatik a překladatel.

Pocházel z Prahy, kolem 1530 se stal vychova
telem dětí Václava Lomnického v Náměšti n. 
Oslavou, 1546 se v Praze oženil a usadil se ve 
vlastním domě v jindřišské čtvrti. O jeho poz
dějším povolání není nic známo.
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Gzel

V Náměšti se stal spolupracovníkem novou- 
trakvistického kněze B. Optáta na překladu 
Nového zákona podle Erasmova latinského 
znění a na první části nejstaršího spisu o české 
gramatice. Dílo vzniklo jako teoretický dopro
vod jejich překladatelského úsilí a navazovalo 
na Erasmovy jazykovědné názory.

KNIŽNĚ: Gramatika česká v dvojí stránce, Ortho- 
grafia předkem..., Etymologie potom... (Náměšť 
1533, s B. Opiátem; autorem druhé části je V. Philo- 
mates); Nový testament, všecek již nejposléze a pil
ně od Erazma Roterodámského přehlédnutý... 
(Náměšť 1533, s B. Optátem). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 6 637-6 639, 
17 099. ■ LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 
1 (1875); E. Miřiovský: Příspěvek k historii českých 
gramatik, Program reálky v Prostějově 1875; J. V. 
Novák: O vývoji českého jazyka spisovného, Pro
gram reál, gymnázia v Praze 1886; Z. Winter in Ži
vot a učení na partikulárních školách v Čechách
v 15. a 16. století (1901); A. Truhlář: Dodatky a opra
vy k biografiím starších spisovatelů českých, ČČM 
1913; O. Králík: Humanismus a počátky českého 
mluvnictví, sb. Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmano-
vi (Brno 1948).

jk
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REJSTŘÍK JMEN
Rejstřík odkazuje na vlastní jména osobní, která se vyskytují v záhlaví, ve výkladové části hesla a v biblio
grafické části (tištěné petitem) v oddílech PŘÍSPĚVKY, KNIŽNÉ, KORESPONDENCE, REDIGOVAL, 
VYDAL. V těchto bibliografických oddílech rejstřík nezaznamenává redaktory časopisů, do nichž spisovatel 
přispíval, vydavatele, editory, upravovatele, uspořadatele sebraných spisů a vybraných spisů, výborů, jednot
livých prací a korespondence, autory doslovů a předmluv. Na jména osob, která jsou součástí titulu díla, od
kazujeme pouze tehdy, když jde o titul původní odborné práce. Rejstřík nezaznamenává varianty v hláskové 
kvalitě a kvantitě jména, např. Adelphus, Adelfi, Adolff; registrována jsou jen odlišná znění jména, např. 
Městecký (Miestensis) viz Adelf Jan. Na místa, kde osobní jméno označuje název firmy (např. nakladatelství 
Fr. Borový), rejstřík neodkazuje; netýká se to hesel o nakladatelstvích (obtížnost jednoznačně odlišit pojme
nování firmy a osoby). Stejně znějící jména jsou podle možností odlišena uvedením letopočtu, povolání, pří
buzenským vztahem apod. Jména osob, která mají v tomto díle Lexikonu samostatné heslo, jsou tištěna půl- 
tučně.

Ábel H. F. O. 130
About Edmond 166, 203, 686
Absolon Karel 153, 326
Absolon Vilibald 326
Absolonová Olga viz Stránská

Olga
Abú Firás 639
Abul‘ Alá 639
Acanthido-Mitis Jakub 28
Acanthis Horažďovický Pavel 28
ADA viz Jabůrková Jožka
Adam F. A. 355
Adam Štěpán 28
Adam z Veleslavína Daniel

28-30, 72, 188, 258, 545, 609, 
690, 836

Adam z Veleslavína Samuel 29
Adamec František 30, 31, 439
Adamec Karel 30, 31, 213, 439
Adámek Bohumil 32, 33, 36, 56,

411,497
Adámek E. viz Červinka Vincenc
Adámek J. 419
Adámek Jan 32
Adámek Jaroslav 481
Adámek Josef 68
Adámek Karel 32-36, 482, 488
Adámek Karel Václav 34—36,

393, 397, 481, 496
Adamová Anna, roz. Melantri- 

chová 29
Adamová Regina 28
Adams S. H. 821
Adamus Alois 444

Adelf Jan 36, 37
Adelung J. Ch. 563, 567
Adla Zdeněk 37, 38
Adler Friedrich 46 
Adlerfelsové 284
Adlof Alois 38, 39
Adlová Věra 37, 38, 174
Adrian 419
Adujev Nikolaj 135
A. Dur viz Kadlec Svatopluk
Ady Endre 174, 660, 820
Aeneas Jan 39
Aeneas Silvius Piccolomini viz

Piccolomini Aeneas Silvius 
Aehrenthal A. L. 580 
Aerichalcus-Praesticenus Seba- 

stianus 683
Afanasjev A. N. 477, 579
Affenberger 701
Achard Marcel 209, 742
Achilles Henricus 683
Achmatova A. A. 107, 108, 355 
Aischylos 633
Akron Albín Vrchbělský Jan viz

Albín Vrchbělský Jan Akron 
Aksamitek Zachariáš 79 
Alain-Fournier Henri 42
Alarich 44, 45, 571
Alarich (vizigótský král) 44
Albert Eduard 45—47, 481, 788
Albert František st. 45
Albert František 45, 47, 48
Albert Jiří 45
Albert-Birot Pierre 758

Alberti Rafael 503, 504, 583 
Albertová Marie, roz. Pietschová 

45
Albieri Pavel 48, 49, 216
Albín Vrchbělský Jan Akron 49, 

50,71,675
Albinus Beniaminus 683 
ab Albis Aquilis loannes viz

Aquila z Plavče Jan 
Alcantara viz Wiener Josef 
Aida Jan 50, 51, 501, 502 
Aldington Richard 658 
Aldridge T. B. 585 
Aldrich T. B. 203 
Aldrichomius Christian 30 
Aleš Mikoláš 66, 74, 76, 142, 228, 

389, 488, 518, 582, 583
Alex Adolf J. 51, 52
Alexandr Makedonský viz Ale

xandr Veliký
Alexandr Veliký 52, 115
Alexandr Karadjordjevič (Kara- 

ďorděvič) 781
Alexandrova N. 533 
Alfa viz Brdečka Otakar 
Alfieri Vittorio 754 
Alkaios 308
Alley Ronald 730 
Allorge Henri 509 
Alma Gelata 590 
Altenberg Peter 214, 719 
Alter Franz 626 
Altheer Paul 822 
Althomithenus I. 683
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Alžběta Rakouská (†1898) 514
Amado Jorge 174
Amaru 757
Ambach Eduard von 448, 614
Ambrož Karel 181
Ambrož Karel (kritik Tvorby) 

305
Ambrož Vilém 59, 65
Amerbachius Vitus 683
Amerling Karel (K. S.) 59 — 63, 

79, 109, 110, 374, 421, 422, 434, 
486, 487, 532, 592, 663, 738

Amerlingová Františka (Svata
va), roz. Michalovicová 60

Amfitěatrov A. V. 468
Amicis Edmondo de viz De Ami- 

cis Edmondo
Amiel Denis 209
Amundsen Roald 177, 476
Anakreón 54, 154, 419
Ančík Zdena 63, 64, 97, 800
Andersen H. Ch. 128, 337, 437, 

438,477,532,533,579,680,818
Anderson Sherwood 436, 685
André Ch. C. 349
Andreas Ctiborii (Ctiborius) 93
Andrejev L. N. 204, 355,468, 525, 

580, 765
Andrejevskij A. 533
Andrejs Jaroslav 165
Andres Karel 359
Andric Ivo 107, 108
Andrle František 324
Andrlík František Josef 66—68, 

164, 324
Andrzejewski Jerzy 493
Anežka Přemyslovna 189, 205, 

691
Angelus Silesius 108, 712
Angely Louis 701
Anicet-Bourgeois Auguste 612, 

754, 782
Anna Maria viz Tilschová A. M.
Anněnkov J. S. 397
Anno Anton 751
ďAnnunzio Gabriele viz D’An- 

nunzio Gabriele
Anouilh Jean 210, 730
Antar 69, 370, 371, 403
Antek Jožka 43
Antheil George 758
Antoch z Helfenberka Zik

mund 69, 70

Anton K. G. 552, 563, 567
Antonowicz E. viz Baše Josef
Antoš Jan 70
Anučin V. I. 169
Aorgus Kašpar 70, 71, 832
Aparicio M. C. 501
Apollinaire Guillaume 99, 119, 

120, 248, 336,355, 384,445,457, 
530, 539, 684

Aquensis viz Bosák Vodňanský 
Jan

Aquila z Plavče Jan 30, 72, 683
Aquilinas Pavel 72, 73, 369, 665, 

683
Aragon Louis 605
Arany Jánoš 174, 288
Arbes Edgar 73, 75
Arbes Jakub 73-78, 164, 182, 

183,195, 216,328,342,370,413, 
471,481,483,484,488,497,526, 
599, 658, 749, 800, 804,818,819, 
832

Arbesová Jozefína, roz. Rabo- 
chová 73

Arbesová Olga 73
Arbesová Polyxena 73
Arconada C. M. 274
Arcos René 355, 445
Arcybašev M. P. 164, 404, 734
Aretino (ďArezzo) viz Bruni 

Leonardo
Archer Thomas 585
Archipenko Alexander 538, 547
Archleb Luděk 81, 82, 164
Archlebová Anežka, roz. Verne- 

rová 81
Archlebová Anna 81
Arietto Ladislav 55, 82, 83, 454, 

455
Ariosto Ludovico 176, 592
Aristofanés 267, 301, 742, 743
Aristotelés 70, 146, 344, 477
Arleth Louis 83, 216
Armand J. viz Fencl Antonín
Armont Paul 268, 323, 771
Arndt P. 579
Arnim L. A. von 108
Arnold Edwin 516
Arnold Emanuel 84,85, 700, 738, 

748
Arnold Franc 341
Arnold Jan 84
Arnošt z Pardubic 122, 717, 739

Arnoux Alexandre 722
Arp Hans 758
Arpino Giovanni 766
Arriaga Rodrigo 120 
Arter E. 751
Artophidius I. 683
Aschenbrenner Emil 85, 483
Astor J. J. 148
Astrov Vladimír 274
Aškerc Anton 450, 451
Athanasius (Athanasios) a St. Jo- 

sepho 558, 559
Atsebešová L. viz Buonaccini Si- 

monetta
Aub Max 504
Aubanel Théodore 282, 283 
Aucouturier Gustave 100
Audy Oldřich 87, 88
Augusta Antonín 89
Augusta Jan 89,90,232,246,247, 

459, 497, 739, 832
Augusta Jan Maria 90, 91 223
Augusta Josef 91, 92
Augusta Stanislav 92, 223
Augustin sv. (Augustinus Aureli- 

us), viz i Pseudoaugustinus 79, 
425, 427, 545

Augustin Olomoucký 92, 93, 
456, 678

Augustinus Bemus viz Augustin 
Olomoucký

Augustinus Moravus viz Augus
tin Olomoucký

Aul Josef 94, 518
Aurel viz Mortier M. A.
Aurogallus Matouš 364
Auředníček Otakar 95, 476, 484
Ausobský Celestin viz Ousobský 

Celestin '
Auštěcká Božena 361
Autrata F. V. 96, 97, 166
Ave viz Bukovský A. V.
Avenarius Johannes 369
Averčenko A. T. 277, 468, 580, 

647
Aymé Marcel 277
Azuela Mariano 437

Baar Jindřich Šimon 101 — 104, 
204, 216, 241, 250, 491-493, 
496, 521, 522, 639, 689

Baar Josef 101, 104 
Baarová Lída 812
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Bab Julino 550
Babánek František 418
Babánek Karel 57, 58, 104, 105,

165, 492
Babel I. E. 768
Babeuf F. N. G. 100
Babička Antonín 105
Babička Hynek 105, 106
Babka Miroslav 106
Babler Otto František 65,66,80, 

81, 106-108, 603, 723
Baborovský J. viz Bačkovský 

František
Baby J. K viz Kratochvíl Josef
Bacchelli Riccardo 437
Bacon Francis 474, 475, 551, 552
Bačkora František 108
Bačkora Josef Množislav 60,

108-110, 522
Bačkora Štěpán 60, 62,

108-110, 324, 522
Bačkovská Marie, roz. Pocho- 

bradská 113
Bačkovský a Hach, nakl. 112
Bačkovský Alexandr 110, 111, 

113
Bačkovský František 86, 

111-113, 276, 278, 738,819
Bačkovský Jindřich 112
Bačkovský Karel 110, 113
Badeni Kazimierz 35
Badigin K. S. 689
Bagar Andrej 117
Bagrjana Jelizaveta 504
Bahr Herrmann 549, 550, 730
Bach Alexander 73, 423
Bach Ernst 341
Bach Friedrich 423
Bach Gustav (G. A.) viz Třemšín- 

ský Budislav
Bacháček z Nauměřic Martin

113, 114, 188
Baillon André 501
Bakalář Adam 690
Bakalář Mikuláš 114, 115
Bakalář Tomáš 115
Bakardžiev G. N. 165
Bakí 639
Bakule František Karel 115,

116, 477
Bakunin M. A. 84, 273, 274, 580, 

749
Balabin V. P. 671

Balák J. M. 116, 117
Balák Jaroslav 116
Balák Karel 117-119
Baláš Karel 120
Baláš Miloslav 43, 119, 120
Balbi Hadrian 447
Balbín Bohuslav 79, 120-123, 

150,167,289,290,301,354,545, 
561, 565, 759

Balbín Skornicé (Škornička) 
z Vorličné Jan 120, 683

Balbín Škornice z Vorličné Lu
káš 120

Balbus Hieronymus 93, 678
Baleár Franc 592
Balcárek Aleš 123, 124, 312, 313, 

614
Balcárek Jaroslav Josef 124
Balcárek S. P. viz Balcárek Aleš
Balcarová Milena 125, 707
Balda Jiří 125-128
Baldacci Elio 437, 492
Baldessari Plumlovská Vojtěš- 

ka 128, 129
Baldini Antonio 688
Baldová Lída 127
Balej František 129, 290
Balík Karel 521
Balke Theodor 577
Balling Karel (Charley) 155, 460
Balmes J. L. 723
Balucki Michal 153, 746
Balzac Honoré de 74, 75, 99,100, 

132,166,216,226,245,270,298, 
300, 301, 477, 612, 692, 753, 
799,810,811,823, 835

Bambas Václav F. 129, 130, 181
Bambas Miškovský Gustav 130, 

131, 483
Bancroft George 805
Bandrowski-Kaděn Juliusz 170
Bandtke J. S. 563, 566
Banno loannes 683
Banti Anna 437
Banville Théodore de 270, 622
Banzet Josef 65
Bár Zdeněk 131, 132, 223, 444, 

494
B^ák Josef 71, 73, 76, 77, 

132-134,212, 482, 490, 526
Bárány Tamás 820
Barbey ďAurevilly Jules 41, 87, 

298,611,612, 692, 722

Barbora sv. 691
Barbora Cellská 820
Barbusse Henri 126,445,458,823
Barényi Olga 494
Bareš Gustav 504
Bareš J. H. 117
Baričevič A. A. 626, 627
Baring Maurice 108, 435, 436
Bamer Jan 134
Barnes Robert 665
Barracand Léon 756
Barrande Joachim 441
Barret H. J. 148
Barrett-Browning Elizabeth viz 

Browning Elizabeth Barrett
Barrie J. M. 148
Barrili A. G. 756
Barrow John 436
Barry Léon 108
Bart Ilja 37, 135, 136, 272, 349, 

355, 502
Bart Čišinski Jakub 314,450,451
Bárta Jan 136, 137
Bárta Karel 483
Bartl Jaroslav 137
Bartocha Josef 137 — 139, 141, 

393, 402
Bartocha Rostislav 138, 401, 665
Bartoloměj od sv. Jiljí viz Bartoš 

Písař
Bartoloměj z Chlumce viz Klaret
Bartoš Antonín 520
Bartoš Eugen 139
Bartoš Felix 139, 140, 272
Bartoš František 138, 140—143, 

153, 235, 236, 293, 294, 312, 
392, 393, 471, 496, 520, 537, 
572, 814, 815

Bartoš František Michálek 
143-146, 397

Bartoš Jan viz Bartoš Bělčický 
Jan

Bartoš Jan 143, 146-148, 267, 
479, 800

Bartoš Jan (red. Biče) 227
Bartoš Jan (výtvarník) 43
Bartoš Josef (bratr Bartoše Běl- 

čického) 149
Bartoš Josef 148, 481
Bartoš Josef (hud. estetik a kri

tik) 143, 146, 494, 495
Bartoš Bělčický Jan 148, 149
Bartoš Písař 149, 150, 671
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Bartošek z Drahenic (Drahonic,
Drahynic) 150, 596, 806

Bartošek František 387
Bartošek Julius viz Bart Ilja
Bartošová Anna, roz. Hennerová 

146
Bartošová Jarmila, roz. Michál

ková 144
Bártová Ludmila 150, 151
Bártová Věra 135
Bártová-Hobzová Ludmila viz

Bártová Ludmila
Bartsch J. A. 354
Bartsch R. H. 628
Bartušek Antonín 42
Bartuška Josef 81, 151, 253, 

355
Bartys Matěj 151, 152, 241
Barvič František 152
Barvič J., nakl. 152, 153
Barvič Joža (Josef) 152, 153
Barvič Karel 152
Barvíř Josef 153, 487
Barvitius Jan 471
Báslová Anna, provd. Kvapilová 

182, 183
Bass Eduard 155, 156, 277, 291, 

340, 460, 461, 643
Bassan Elide de 836
Bassová Táňa, roz. Kryková 155
Baše Josef 70, 157
Baškirceva M. K. 792
Baštecký Josef 157, 158, 324
Bašus A. 719
Baťa Tomáš 43
Bataille Henri (F. H.) 209, 771
Baťha František 158, 397
Baťka F. S. 418
Batlička Otakar 158, 159
Baťová Gabriela 217
Baty Gaston 810
Baubinus Venceslaus 683
Baudelaire Charles 298, 317, 644, 

753, 806
Baudouin de Courtenay Jan 451
Baudyšová Libuše 159, 160, 476
Bauer František 100, 277, 316, 

318
Bauer V. J. A. 419
Báuerle Adolf 701
Bauch Jan 99
Baum Jiří 160, 161, 477, 696
Baum Oskar 822

Baumová Růžena viz Fikejzlová 
Růžena

Bauše Bohumil 161, 162
Bauše Ivo 81
Bavorovský Tomáš 162, 832
Baxa Karel 822
Bayard J. F. (J. F. A.) 130, 592, 

594, 686
Bayer František 163, 212
Bayer J. V. 324
Bayer Karl 280
Bayley (Bailey) Margaret 592
Bazarov R. 481
Bažin René 612
Bažov P. P. 533
Beaufort Eduard (Eda) 164, 165
Beaufort Edvard 99—101, 164 

až 166, 817
Beaufort Jiří 164
Beaufortová Aloisie 164
Beaufortová Věra 164
Beaumarchais P. A. C. de 337
Beaumont Francis 799
Beaunier André 722
Bebel Heinrich 740
Bebr Antonín 166, 167, 355
Becič Ferdo 679
Becker Knuth 501, 784
Beckovský Jan František 167, 

168, 198
Bécquer G. A. 459
Bečák Tomáš 168, 169, 760
Bečka J. viz Červený Jiří
Bečka Jiří 208
Bečka Josef 165, 169, 170
Bečka Josef Václav 170, 171
Bečvářová Barbora Josefa 171,

172
Bednář Štefan 571, 779
Bednář Jaroslav 172, 173, 501
Bednář Kamil 56, 173-175, 255, 

261, 277, 329, 501, 529
Bednářová Emílie 173 —175
Bědnyj Děmjan 135
Bedrna J. 355
Bedrna K. 681
Beer Alois 175, 176
Beer Antonín 400
Beer František 176, 177
Beer Georges 209
Beer Jan 175
Beethowen Ludwig van 87, 266, 

652, 736

Behaim Martin 719
Behne Adolf 758
Běhounek František 177, 178, 

477
Běhounek Václav 40, 178, 179, 

503
Becher J. R. 97, 758
Bechyňka Jan 180
Bechyně z Lažan 315
Bělák Vojtěch viz Šimáček Fran

tišek
Bělecký 421
Bělenichin Ivan 468
Bělinskij V. G. 726
Běljajev J. D. 468
Běljajev V. M. 758
Bellamy Edward 196, 585
Bellarmin Robert 529
Belli-Blanes Enrico 721
Bellmann Karel 180, 181, 521
Bellmann K. F. viz Bellmann Ka

rel
Bellmannová Anna 180
Belloc Hilaire 811
Bělohlávek Václav 181, 182
Bělohlávek-Svatohor Václav viz 

Bělohlávek Václav
Bělohrobský Vojtěch M. V. 73, 

182, 183, 213
Běloch Vojtěch viz Deml Jakub
Bělonožník Josef 442
Bělot Adolphe 77, 754
Bělých G. G. 272
Bělyj Andrej 41
Ben Jehuda viz Juda Karel
Bena Leopold 43, 183, 184
Béňa Matouš 184, 185, 345
Benátský Vlastimil viz Bačkov- 

ský František
Benda Jan 255
Benda Jaroslav 87, 722
Benda Karel viz Benda Karel 

Alexander
Benda Karel Alexander 185
Bendi Edvard 187
Bendi Karel 131, 471
Bendi Stránický Václav Čeněk

186,187,213, 397,543, 751,822
Bendlová Alžběta 187
Benedetti Aido de 210
Benedikt XIII. 529
Benedikt z Nudožer Vavřinec

187, 188, 350
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Benedikt Samuel 187
Benedix Roderick (J. R.) 131,554 
Beneš Bedřich viz Beneš Buchlo- 

van Bedřich
Beneš Eduard 399
Beneš Edvard 40, 191, 471, 482, 

502, 525, 745, 822
Beneš František 168, 441
Beneš Jan 65
Beneš Jára 126, 127
Beneš Josef 189
Beneš Josef (manžel B. Benešo

vé) 200
Beneš Karel Josef 189, 190, 355, 

472, 604, 605, 657, 659, 719
Beneš Roman 200
Beneš Václav viz Beneš Šumav

ský Václav
Beneš Václav viz Beneš Třebíz- 

ský Václav
Beneš Václav (1856-1919) 191, 

217
Beneš Vojta (Vojtěch) 40, 

191-193, 477
Beneš Buchlo van Bedřich 194, 

195,314
Beneš Doubravský viz Jonáš Ka

rel
Beneš Jizerský Karel viz Beneš 

K. J.
Beneš Šumavký Václav 196, 

197, 403,411,728, 756
Beneš Třebízský Václav 82, 163, 

164, 195-199, 241, 296, 297, 
317, 402, 521,608, 804

Benešová Božena 137,
199-202, 215, 277, 337, 343, 
416, 479, 823

Benešová Marie 195
Benešovici 629
Benešovský Jaroslav 203
Benešovský Matouš 202
Benešovský Václav 202
Benešovský-Veselý J. J. 203,204
Beng I. A. 492
Beniak Valentin 43
Beníško Karel 204
Beníšková Otýlie, roz. Jelínková 

204
Bennett E. A. 99, 100, 682
Benoit Pierre 800, 835
Benoni Bohumil 530
Benoniová Hana 549

Bensinger Z. 130
Benýšek Ladislav 205, 206, 324
Beque H. 270
Berák Jaromír 530
Beran Lad. viz Čepelák Bohuslav
Beránek J. A. 79
Beránek Jaroslav 515
Beránek Mich. 398
Beránek Václav 419
Beránek Viktor 66
Béranger P. J. 228, 805, 818
Béraud Henri 301, 836
Berďajev N. A. 41
Berdych Kamil 206
Berent Waclaw 599
Bergen Alexander 85
Bergengriin Werner 772
Berger 487
Berger Cyrille 612
Berger František 89
Berger Konstantin 44
Berger Otto 43
Bergerat Emile 754
Bergerová E. M. 245
Bergerová Hermína 384
Bergmann F. R. 58
Bergrová Zdeňka 174
Bergson Henri 530
Berija L. P. 271
Beringer (Berynkr) J. S. 79
Berka Cyril 66
Berka Josef 206, 207, 492
Berkopec Oton 165, 207, 208
Berla Alois 85
Berlička V. Š. viz Scipio Berlička 

V. Š.
Berlioz Hector 590
Bernanos Georges 41, 87,

435-437, 730
Bernard A. viz Benášek Antonín
Bernard Tristan 209, 685, 836
Bernard z Clairvaux 774
Bernardin de Saint-Pierre J. H. 

91
Bernášek Antonín 208 — 210
Bernášková Alena 209
Bernbalg J. J. 210
Bernbalgová Josefa, roz.

Beranová
Bernbalk Kliment Radoslav 210
Berndorf Alexandr 210, 211
Bernolák Anton 763, 764
Bernstein Henri 209

Berquin Arnaud 212
Berr de Turique Julien 732
Bersezio Vittorio 721
Berton Pierre 686
Bertrand Aloysius 87
Besedovskij G. Z. 468
Běsi viz Sílová Bohumila
Bestužev A. A. 153
Beust Friedrich 285
Bevk France 208
Beza Theodor 325
Bezděk Hugo 215
Bezděka Antonín 218
Bezděka František Rudolf 218
Bezděka František Seraf. 218, 

219
Bezděková Anna, roz. Hrachová 

218
Bezdružická z Kolovrat Eliška 

584
Beznaděj Dominik 56
Beznoska V. 281
Bezpráv Petr 219, 221
Bezruč Petr 92, 131, 132, 195, 

214, 215, 219-226, 318, 
345-347, 416, 461, 472, 611, 
763, 764, 806, 820

Bezručová Dodá 219, 223, 224
Bezručová-Demlová Dodá viz

Bezručová Dodá
Bezsalko P. 458
Bhartrhari 757
Bianki V. V. 310, 518, 532, 533
Blbl František 226, 227
Bibl Viktor 794
Bíbus František 227
Bicenus-Vicenus Matthias 683
Bičovský F. 228
Bidlo František 56, 256
Bidlo Jaroslav 258, 394
Bidlo Vladimír 355
Bie Oscar 550
Biebl Konstantin 97—99, 172, 

228-231, 336, 501, 502, 538, 
758

Bieblová Hermína 230
Bieblová Marie, roz. Bulovová 

228
Bieblová Marie, provd. Vodse- 

ďálková 230
Bienenfeldová Olga 274
Biener Gustav 823
Bílá Magda 215, 231
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Bílejovský Bohuslav 80,232,344 
Bílek František 277,283,318,477, 

526, 528, 529, 589, 590, 623
Bílek Jakub 89, 232, 247
Bílek Jaro 530
Bilhana 757
Bilhaud Paul 209
Bilián Arnošt 233
Biliánová Marie, roz. Popelková, 

viz Biliánová Popelka
Biliánová Popelka 164, 216, 233, 

358, 359
Bílková Růžena 213
Bílkovský František 66
Bille K. L. 544
Billinger Richard 42, 730
Billroth Theodor 46
Bilovský Bohumír Hynek Josef 

234, 722
Bílý František 140, 142, 153, 

235-237, 254, 393, 396, 397, 
455, 471

Bílý Jan (J. E.) 398, 519, 520
Bím Hynek 815
Birabeau André 209, 685
Birch-Pfeiffer Charlotte 684, 686, 

701, 751
Birinskij Lev 468
von Birk Ernst 688
Birkenfeld Giinther 165
Biskup Josef 237—239
Biskup Petr 238
Biskupec z Pelhřimova Mikuláš 

144, 238, 239
Biskupová-Dědinová Marie 237, 

239
Bismarck Otto von 749
Bisson Alexandre 127, 686, 732, 

754
Bitnar Vilém 58, 80, 81, 

239-241, 370, 521, 603, 623, 
774

Bittl J. K. 125
Bittner Jiří 213, 241, 242
Bittnerová Maruška 242
Bjedrich M. W. 592
Björnson Björnstjerne 242, 492, 

508, 573, 735
Bláha Cyrda 489
Bláha Inocenc Arnošt 242, 243
Bláha Josef 244, 441
Blahák Leo 43
Blahník M. viz Beneš Vojta

Blahník Vojtěch Kristián 100, 
101,244-246, 277

Blahníková Růžena, roz. Weni- 
gová 244

Blahoslav Jan 39, 72, 232, 
246-248, 357, 393, 457, 460, 
739, 814, 832

Blake William 41, 107
z Blanckenfeldu A. F. J. 79
Blanický J. V. 68
Blasco Ibáftez Vicente 204
Blatný Ivan 42, 248, 249, 261
Blatný Lev 248-250, 355, 489, 

810
Blattný Ctibor 337, 538, 758
Blažej, český bratr v Prostějově 

36
Blažek Antonín 496
Blažek Felix 250
Blažek Jan viz Blahoslav Jan
Blažek Vratislav 208
Blažek Pavlovický Josef 250, 

251
Blech Leo 535
Blecha František viz Branislav 

František
Blechta Ivan 211
Blechta Jáchym 251, 252
Blei Franz 95
Bloch J. R. 605, 681
Blok A. A. 41, 355
Blokša Jan 235, 254, 309
Bloy Léon 41, 87, 183, 184, 528, 

573, 721, 722
Blum Ernest 754
Blum K. L. 368
Blumauer Alois 183, 826
Blumenthal Oskar 77
Bobek František 216
Boborykin P. B. 468
Bocage Henri 754
Boccaccio Giovanni 108, 148, 

203, 312, 688, 721, 820
Boček Antonín 293, 294
Bočková Anděla 489
Boďanskij O. M. 668, 751
Bodlák Karel 255, 355
Bodlák Petr viz Fůrst J. V.
Boettinger Hugo 571
Bogatyrjov Petr 277, 470
Bogdanov A. 458
Bogeng G. A. E. 799
Bogislaus Ignatius viz Elsner J. T.

Bogner Adolf 256, 257
Bognerová Marie 256
Boguszewska Helena 788
Boháč Antonín 222
Boháček Ivan 178
Böhm, farář 251
Böhm Alois 257, 258
Böhmová Anna viz Dostal A. B.
Böhmová Vilma 257
Böhnel Bedřich viz Böhnel M. B.
Böhnel Miroslav Bedřich 166, 

204, 258, 259, 492
Böhnelová Rosina, roz. Kržová 

258
Bohrmann Heinrich 77
Bohun Antonín 178
Bohuslav František 259, 260
Bohuslav Josef Václav 260
Bohutský Jonata 29
Bochořák Klement 42, 66, 261
Bochořák Vladimír 262, 263
Bochořáková Helena 262, 263, 

549
Bochořáková-Dittrichová Hele

na viz Bochořáková Helena
Boisserée Sulpiz 566
Bojar Pavel 263, 264, 492
Bojarová Olga, roz. Hůlková 

263
Bojko R. 215, 264, 265, 479
Bókay Jánoš 730
Boldizsár Iván 820
Bolek Vladimír viz Bořek Vlasti

mil
Boleloucký František 265, 266
Bolelucký z Hradiště Matěj 121
Boleslav I. 565
Boleslavský viz Aeneas Jan
Boleslavský J. M. (Josef) viz Mi

kuláš Boleslavský Josef
Böll Heinrich 772
Bölsche Wilhelm 162
Bolzano Bernard 26, 218, 425, 

469, 470, 617
Bombelles hrabě 413
Bonaventura sv. 169, 241, 529
Bondy Bohumil 629
Bonn Hanuš 266, 267, 278
Bonn J. 515
Bonnechose E. de 146
Bonnetain Paul 835
Bonsels Waldemar 533
Bontempelli Massimo 688
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Bor Jan 267, 268, 323, 492, 494, 
530, 550

Bor Josef 808
Bor Vladimír 267
Borbonius z Borbenheimu Ma

tyáš 268, 269
Bordeaux Henry 686
Borecký Fr. viz Cajthaml-Liberté 

František
Borecký Jaromír 269—271, 309, 

397, 472, 476, 477, 481, 484
Borecký Karel 37, 271-273
Bořek B. 208
Bořek Vlastimil 271—274
Borel J. P. 808
Boria Benno 195
Bořin Vladimír 256, 272, 274, 

275, 557
Borko Božidar 208
Born Ignác (I. A.) 25, 26, 558, 798, 

799
Bornemann Karl 733
Borodáč Janko 117
Boronin (Borodin) Jevgenij 38, 

533
Borotínský Jaroslav viz Zyka Ja

roslav
Borovec Jaroslav 127
Borovský František viz Ruth 

František
Borovský K. H. viz Havlíček Bo

rovský Karel
Borový Antonín 275, 473, 474
Borový Fr., nakl. 98, 275 — 278, 

379
Borový František (1844—1907) 

276
Borový František (n. 1874) 276
Borový Josef 276
Borový Klement 85
Bort Rudolf 278
Bořek Dohalský Antonín 279
Bořek Dohalský František 279
Bořek Dohalský Zdeněk 279
Bořetinský Domaslav 418
Bořivoj I. 367, 565, 774
Bosák Vodňanský Jan 115, 279, 

280
Boskovský viz Kouble J. A.
Boštík František 280
Botto Ján viz Krásko Ivan
Botto Ján 276, 815
Boubela Josef 408

Boubínová-Bittnerová Maruška 
viz Bittnerová Maruška

Bouček Antonín 525
Bouček František (F. S.) 79, 544
Bouček Václav 678
Bouček Venkovánek Šimon viz

Fagellus Villaticus Šimon
Bouda Cyril 291, 359, 605, 658
Boudyš Jan 280, 281
Boudyšová Anna, roz. Spálová 

280
Bouilly J. N. 96, 374, 532
Bourgeois Anicet viz Anicet- 

-Bourgeois Auguste
Bourget Paul 433, 771, 835
Bouška Bohumil 65, 216, 217, 

281, 282, 519
Bouška Ludvík viz Bouška Sigis- 

mund
Bouška Sigismund 58, 65, 102, 

240,282,283,526,553,589,590, 
603, 623, 640

Bouzek Josef 283, 284
Bowen Elisabeth 685
Bowles-Daly J. viz Daly-Bo- 

wles J.
Bowring John 425, 427, 566
Boyd R. 39
Boylesve René 501, 681
Bozděch Emanuel 147, 

284-286, 587, 819, 831, 832
Bozděch František 284
Božan Jan Josef 286, 287
Božetěch viz Bělohlávek Václav
Božislava viz Čacká Marie
Brabec Adolf 215, 287
Brabec Julius 81
Brabcová Bohumila, roz. Galle- 

rová, viz Dubftanská Bohumila
Brábek František 288, 481
Brabencová Růžena 288
Brabenec Antonín 288
Brabenec Jiří 288, 289
Bracciolini Poggio 332
Bracco Roberto 270
Bradáč Ludvík 91
Bradáč Vincenc 521
Braddon M. E. 585
Bráf Albín 85
Bráfová Libuše 470
Brahe Tycho 114
Brahm Otto 267
Brajr 418

Brambora Josef 289, 290 
Branald Adolf 290-292 
Branald Richard 290—292 
Brandl Petr 402
Brandl Vincenc 141, 142,

292-295, 334, 392, 393, 471, 
520

Branislav František 97, 295, 296, 
502, 605

Brant J. 477
Brant Sebastian 50, 690
Brasseur de Bourbourg abbé 190 
Bratránek Tomáš 491, 612
Braun C. J. 210
Braun Josef 296, 297, 518
Braun Václav 827
Braun Kutnohorský viz Braun 

Josef
Brauner František 339, 408 
Brauner Jan viz Bartoš Jan 
Brauner Jan viz Bartoš Felix 
Braunerová Zdeňka 648 
Braunschwig Marcel 722 
Braxatoris Sládkovičov Martin 

477
Brdečka Jiří 297, 298
Brdečka Otakar 297
Brdek František 494
Brehm A. E. 162
Brehm Bruno 605, 681
Brecht Bertolt 256, 337, 658
Breidahl Axel 210
Breinl Friedrich 682
Breiský Artur 298
Breišl Josef V. 299, 487
z Breitenbachu Bernhard 115 
Brentano Clemens 108
Breska Alfons 300, 301, 355
Bresková Beatrice, roz. Mařáko- 

vá 300, 301
Brěte Jean de la 95, 686
Breton André 355, 758
Brett Vladimír 399, 401
Breycha-Vauthier A. C. von 190 
Bridel Bedřich 41, 240, 241, 286, 

301, 302, 722
Bridel Václav 301
Brieux Eugěne 204
Brightwen Elisa 162
Brikcí z Licka 302, 303, 344 
Brimer-Orlovský A. M. 165 
Bringer Rodolphe 823
Brjancev G. M. 689
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Brod Max 651,652, 766, 774,821
Brodickaja J. 533
Brodská Ludmila viz Grossman- 

nová Brodská Ludmila
Brodský viz Frič ]. V.
Brodský Bohumil viz Zahradník

Brodský Bohumil
Brodziňski Kazimierz 212, 419
Broj Richard 303, 304, 355, 530
Brokešová Ervína 189
Brom Ladislav 127
Broman Zdeněk viz Tichý Fran- 

tišek (1886—1968)
Bromfield Louis 684, 685
Brömse August 262
Broniš Pawol 592
Brontě Anně 684
Brontě E. J. 684, 685
Brontě Charlotte 684, 685, 737
Brook R. Ch. 376
Brooke Rupert 502
Broome William 592
Brosius Václav 304—306
Brothier Léon 612
Brouček Stanislav 103
Brouk Bohuslav 230, 305, 306
Browne K. R. G. 682
Browning Elisabeth Barrett 129, 

214
Browning Robert 129, 455
Brož Josef 306
Brož Václav viz Brosius Václav
Brožek Josef 217, 306, 307
Brožík Emanuel 126, 127
Brožík Václav 471, 535
Brožová Julie viz Brožová-Malá

Julie
Brožová-Malá Julie 307
Brtnický Ladislav 215, 307, 308
Brtnický z Valdštejna Hynek viz 

z Valdštejna Hynek Brtnický
Brtnický z Valdštejna Zdeněk 

viz z Valdštejna Zdeněk Brt
nický

Brtník Václav 216, 308, 309, 397, 
400

Brtníková-Petříková Anna
308-310

Brtvín z Ploskovic Jan 30
Bruče Gardner R. C. 108
Briickner Alexander 813
Bruckner Ferdinand 503, 712
Brumovská Aloisie 310

Brumovský Vavřín 310, 311
Brun-Laloire Louis 100
Bruni Leonardo 108
Brunner V. H. 63, 99, 155, 277, 

571, 605, 648, 722
Brunovskij Vladimír 468 
Brunschwig H. 832
Brus z Mohelnice Antonín 113 
Brusničkinova R. D. 533 
Bruun Laurids 492
Bružek L. E. 419
Brzák F. 403
Brzobohatý František 312, 313, 

614
Břečka Kolínský B. 300
Břeň Matěj 314
Břeněk Otýn 314, 315
Břetislav I. 775
Břežan Václav 198, 315, 316
Březina A. 163
Březina Matouš Václav 316,321
Březina Otokar 41,46, 57, 58,81, 

185, 206, 255, 264, 277,283,290, 
316-320, 371, 400, 416, 449, 
472, 479, 506, 526-529, 590, 
623,624,638,640,651,652,666, 
693, 710, 719, 721, 735, 736, 
765, 800, 820

z Březové Vavřinec viz Vavřinec 
z Březové

Březovský Bohuslav 321,322,605
Bříza J. 488
Bubelová Lila 215, 268, 322, 323, 

355
Bubelová-Nováková Lila viz Bu

belová Lila
Buben Vladimír 400
Buber Martin 108
Bublejnikov F. D. 533
Bubník Karel 323, 324
Bubnov A. S. 274
Bucellinus J. 122
Buck Pearl 605
Buckley Christopher 685
Bučanová Ludmila viz Buonacci- 

ni Simonetta
Budil Vendelín 259, 292,455, 541, 

542
Budinka Zdeněk 371
Budínský Jar. 264
Budovec z Budova Václav 114, 

325, 326, 560
Bufka Eduard 211, 212, 326

Bufková-Wanklová Karla 326
Buchal Neustupovský Franti

šek Josef 326, 327
Buchbinder Bernhard 686
Biichner Georg 337, 468
Buk Jakub 592
Buchtoslav Abyvásdrak viz Filí- 

pek Václav
Bukáček Josef 401
Bukovský Adolf Vojtěch 327, 

328
Bulánek František viz Bulánek-

-Dlouhán František
Bulánek-Dlouhán František 40,

328, 329, 492, 495, 537, 554
Bulant Antonín 329
Buldra J. 217
Bulgakov N. A. 468, 469
Bulgakov Valentin 707
Bulgakovski D. 164
Bulgarin F. V. 109, 186, 421, 422, 

485, 738
Bulín Josef Mauritius 330, 760
Bulíř Karel 484
Bulla F. J. 330
Bulla Karel 330
Bullmann Josef 62
Bulwer-Lytton E. G. 164, 456,.

485, 701, 733
Bumba J. B. 519
Bumbala A. R. 313
Bunin I. A. 468
Buning A. W. 618
Biinting Heinrich 30
Bunyan John 39
Buonaccini Simonetta 331, 355
Burckhardt Jacob 808
Burda Josef 358
Burda Matěj viz Borbonius 

z Borbenheimu Matyáš
Buren A. D. Schele von 614
Bureš Ivan 332
Bureš J. B. viz Bureš Miloslav
Bureš Miloslav 43, 332—334, 

492
Burger Antonín 593
Btirger G. A. 54, 154, 195, 418, 

419, 729, 799
Burgerstein Josef 313, 334, 335,

486, 487, 543, 614
Burian Emil 335, 337
Burian Emil František 64, 99,

267, 275, 335-339, 503, 538,
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539,557, 680, 730, 742, 743, 758, 
762, 767, 828

Burian Karel 335, 337
Burian Lukáš 339
Burian Tomáš (T. A.) 60, 62, 339, 

340, 434, 435, 695, 696
Burian Václav 397
Burian Vlasta 340, 341
Burian Zdeněk 91
Burianová Vlasta, roz. Hatláko- 

vá 335
Burljuk David 694
Burns Robert 461, 592
Buršík Jaroslav 341, 475
Buršík a Kohout, nakl. 341, 342
Busch Wilhelm 360
Businská Helena 122, 342, 365, 

370, 678, 683
Businský Vladimír st. 342
Businský Vladimír 342
Busnach William 684
Busse H. E. 501, 768, 772
Butzbach Johannes 156
Butzer Martin 459
Bůžkova Pavla 200, 342, 343, 

605, 800
Bydžovský Alois 212
Bydžovský, řečený Smetana, 

Pavel 232, 303, 344
Bydžovský z Florentina Marek 

344, 345
ByFovský B. I. viz Bilovský B. H. J.
Byron G. G. 214, 226, 298, 419, 

423, 431, 465, 466, 592, 617, 
750, 818

Bystřina Otakar 184, 313, 345, 
346, 675

Caballero F. L. 459
Caepola viz Cibulka Izaiáš
Caesar Gaius Julius 93, 332, 477, 

818
Cahuet Albéric 612
Caillavet G. A. 836
Cajthaml-Liberté František

113,215, 228, 346,347,516,537
Calderón de la Barca Pedro 182, 

301, 337, 459, 592, 823
Calderón Ventura García 87
Callodi C. 68
Calma Marie 216,347-349,476
Calma-Hurychová Marie viz 

Calma Marie

Calma-Veselá Marie viz Calma 
Marie

Calvat Melanie 722
Calve Johann Gottfried 349, 

394,817
Calvi Jan 55
Camöes Luis de 174, 333, 592
Campanus Vodňanský Jan 27,

114, 188, 349-352, 377, 551
Campbell Thomas 592
Campe J. G. 701
Campe J. H. 473, 474, 825
Campe J. N. 419
Campione Francesco 492
Cancílek Čvančara z Hubomel 

viz Čvančara Karel
Candidus Henricus 683
Cankar Ivan 107, 208, 525
Cantú Cesare 721
Capella Martianus 610
Capitonov Wolfgang 460
Capote Truman 684, 685
Cappello Bianca 177, 689
Capuana Luigi 111, 753
Capus Alfred 645
Caracciola princessa di Forino E. 

130
Caragiale I. L. 477
Carco Francis (F. C.) 355, 501
Carducci Giosue 111
Carchesius Martin 154,351, 352, 

687
Carion Johann 30
Carlisle H. G. 685
Carlo di Praga viz Čvančara Ka

rel
Carlyle Thomas 214, 264, 737
Carmen Sylva 601
Carolides z Karlsperka Daniel 

352
Carolides z Karlsperka Jiří 30,

154, 352, 353, 546
Carpenter E. Ch. 685
Carré Fabrice 686
Carriěre Eugěne 32
Casanova G. G. 699
Čase R. O. 492
Cassiodorus 30
Casson H. N. 148
Castagnon André 502
Castelli J. F. 701
Castelnuovo Enrico 753, 754
Castiglione Baldassarre 689

Castro AI ves Antonio Frederico 
de 174

Castro e Almeida Virginia de 504
Cather Willa 682, 766
Cato Dionysius 73, 690
Cato Mladší Uticensis Marcus 

Portius 831
Catullus Gaius Valerius 154, 419
Caussin Nicolas (Mikuláš) 134, 

301
Cauwelaert August van 730
Céline L. F. 277
Cellini Benvenuto 689, 808
Celtis Conrad (Konrád) 93, 258, 

678
Cenek Edvard 353, 444
Cerman Josef 604
Cerroni Barbora, roz. Freyová 

354
Cerroni Jan Petr 146, 354, 550,

552, 567
Cerroni P. J. 354
Cervantes (y) Saavedra Miguel 

de 333, 490, 652
Cetechovský František 355, 356
Ceyp z Peclinovce Jan Bohumil

356, 357
Cibulka Izaiáš 39, 357
Cibulka Josef 357, 358
Cicero Marcus Tullius 80, 112, 

308, 344, 364, 477, 795, 818
Cidlinský Bohumil Janda viz Jan

da Cidlinský Bohumil
Cíger Juraj 44
Cihelka Oldřich 518
Ciliják (Cilijak) Stanislav viz Cy- 

liak Stanislav
z Cimburka Alžběta Homutovna 

629
z Cimburka páni 315
Cimerhanzl Tomáš 483
Cimler František 233, 358, 359
Cinnek J. D. 418
Cinybulk Vojtěch 359, 360
Ciolkovskij K. E. 794
Cipr Josef 360
Cirkvius Gregorius 683
Císař Josef viz Denk Petr
Císař Karel 398
Císařová-Kolářová Anna 361,

377
Císler Josef 287, 362, 476
Civilis Matthias 683
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Claes Ernest 681
Clair René 445
Claretus (de Solencia) viz Klaret
Clarificator viz Petr, řečený Cla- 

rificator
Clark Lewis viz Čepelák Bohu

slav
Claudel Paul 42, 87, 108,478, 550, 

622, 638
Claudianus Claudius 332
Clauren 418,419
Clemenceau Georges 612
Clementis Vládo 97, 635
Clérissac Humbert 722
Cmunt Otakar 216, 397
Coccioli Carlo 437
Cocteau Jean 355, 502, 540, 742, 

743
Codicillus z Tulechova Petr

113, 114, 362, 363, 683
Cohen Marcel 399
Cochem Martin von 79, 80
Collins W. W. 585
Collins Wilkie 689
Collinus Matouš 363 — 366, 369, 

665, 683
Colombo Cristoforo viz Kolum

bus Kryštof
Columbani Tadeáš 550
Comoretto Antonio 567
Comte August 708, 709
Conard Julius 130
Condorcet Antoine 808
Connington J. J. 771
Conrad Joseph 436
Coolen Antoon 658, 681
Cooper James 825
Coppée Francois 49, 82, 83, 203, 

432, 455, 459, 753
Corbiěre Tristan 50, 644
Corneille Pierre 712, 799, 831
Cornova Ignác 27, 349, 365, 366, 

550, 626
Corvinus Anton 70
Cossa Pietro 754
Coster Charles viz De Coster 

Charles
Coubine Otakar viz Kubín Ota

kar
Coulevain Pierre de 835
Courteline George 686
Craig A. R. 682
Craig E. G. 550

Crawshay-Williams Elliot 682
Cremieux Hector 77
Crha Václav Antonín 324, 367, 

368
Crinitus z Hlaváčova David

369, 370, 683
Crisafulli Henri 77, 754
Croisset Francis de 209
Cromwell Oliver 39
Cronin A. J. 100, 658
Cropacius Kašpar 369
Cros Charles 504
Crugerius Jiří 121
Csepreghy Ferenz 77
Csiky Gergely 288, 509
Ctiborius viz Andreas Ctiborii
Cupal A. J. 65
Curel Francois de 209
Curie Eva 177
Curie Pierre 178
Curie-Sklodowska Maria 177
Curtius Rufus Quintus 419
Curwood J. O. 492, 493, 718
Cuspinianus Johannes 93
Cuthenus Martinus viz Kuthen 

ze Šprinsberka Martin
Cvejn Karel 370, 371, 446
Cvengroš Vojtěch 477
Cvijic Jovan 514
Cvrček Jan 398
Cyliak Stanislav 215, 355, 371,

372, 479, 654
Cymbryla J. 689
Cyprián sv. (Cyprianus T. C.) 80, 

528, 529
Cyril viz Konstantin
Cyrus B. M. 315
Cyrus Matěj 372, 373
Cyž Miklawš 592
Czech z Czechenherzu Arnošt

373, 374, 734
Czepko Daniel von 108

Čacká Marie 374, 375, 434, 487, 
488

Čáda František 381, 518
Čada Josef 612
Čajkovskij P. I. 470, 535
Čapek Antonín 621
Čapek Antonín (otec bratří Čap

ků) 378, 381
Čapek J. V. (V. J.) 386, 387
Čapek Jan 375, 376

Čapek Jan (bratr T. Čapka) 386 
Čapek Jan Blahoslav 57, 351, 

376, 377, 393, 397, 401, 472, 
501, 503, 657

Čapek Jan Ladislav 377, 378
Čapek Josef (otec J. L. Čapka) 377 
Čapek Josef 56, 57,98-101, 108, 

176, 277, 278, 378-384, 388, 
390, 457, 503, 537, 571, 605, 
692, 721, 722, 809

Čapek Karel 42, 44, 56, 57, 
98-101, 208, 277, 278, 343, 
355, 378-388, 390, 457, 471, 
479,481,537, 571,587,623,637, 
692, 710, 712, 722, 733, 765, 
793, 809

Čapek Matěj viz Čapek Chod 
Karel Matěj

Čapek Thomas 387
Čapek Tomáš 386, 387
Čapek Chod Karel Matěj 100, 

201, 277, 278, 355, 387-389, 
472, 481

Čapková Alena 379
Čapková Anna, roz. Vostrovská 

386, 387
Čapková Božena 378, 381
Čapková Helena 378, 381, 390
Čapková Jarmila, roz. Pospíšilo

vá 379, 380
Čaplina Věra 532, 533
Čapygin A. P. 272
Čárek Jan 174, 206, 256, 277, 355, 

390, 391, 472, 492, 530
Čarskaja L. A. 732
Čáslavové z Podolé viz Podolo- 

vé (Čáslavové) z Podolé
Čečetka František Josef 164, 

166, 216, 402, 403, 496
Čedík Václav viz Antar
Čech Eduard 171
Čech Emerich 404, 492
Čech František, otec S. Čecha 

408
Čech Františt 1875-1952) 405, 

520
Čech František (1898—1951) 

405-407
Čech Josef 413
Čech Leander 140, 142, 235, 236, 

316, 393, 407, 408, 654
Čech Roman 469
Čech Svatopluk 36, 46, 55, 56,
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65, 77, 141, 142, 195, 216, 235, 250, 252 270, 278, 317, 328, 329, 337, 347, 371, 408-413, 422, 439,450,465,471,481,497,518, 522,525,526,645,689, 715,805, 817-819Čech Václav viz Čech-Stráh VáclavČech Václav, kol. pseudonym 414 Čech Václav, bratr S. Čecha 413 
Čech Vladimír 408,413,414,525 
Čech-Stráň Václav 414,415,492 
Čech-Vyšata František 415, 416 Čecháček Jaroslav 458, 538, 540 Čechov A. P. 156, 164, 214, 216, 358,468,469,481,492,549,577, 580, 618, 634, 726, 766
Čechová Růžena 216, 422Čechová Zdeňka 409, 422
Čejka Josef (J. R.) 397, 423, 424, 487, 532, 781Čejka z Olbramovic viz z Olbra- movic ČejkaČelakovská Anna, roz. Štefflová 424Čelakovská Antonie, roz. Reiso- vá, viz Rajská BohuslavaČelakovská Luisa, roz. Knafová 430Čelakovská Marie, roz. Ventová 425, 427Čelakovská Otýlie 507Čelakovský Bohuslav 425
Čelakovský František Ladislav 27,46, 54, 62,65, 79, 80,99,112, 134, 142, 183, 195, 213, 214, 235-237, 374, 396-398, 418, 419, 424-430, 450, 455, 465, 481,484,485,487,522,531,532, 537, 560,566,577,589,592,605, 669, 711, 712, 738, 764, 776,819, 826Čelakovský Jaromír 55, 425, 430
Čelakovský Ladislav 425, 430, 431Čelakovský Ladislav ml. 430Čelakovský Vojtěch 424
Čemus Jan Karel 431, 432Čeněk V. 580
Čenkov Emanuel 419, 432, 433, 484
Čenský Ferdinand 340, 434,435, 594

Čenský J. E. 434
Čep Jan 42, 57, 261, 277, 355, 435-437, 638, 765, 766Čep Václav 436-437
Čepelák Bohuslav 437, 438Čerešňák Bedřich 392
Čermák Antonín 438, 439Čermák Bohumil 217, 324
Čermák Bohuslav 55, 56, 396,397, 439, 440, 488Čermák Bohuslav (1846—1899, otec Jiřího Čermáka) 440Čermák Bohuslav (1855—1928, otec K. Čermáka) 441
Čermák Jiří 440, 630
Čermák Jiří František 244, 440,441Čermák Josef 443Čermák (Českobrodský) J. F. viz Čermák J. F.Čermák Kliment st. 442
Čermák Kliment 216, 217, 324,441-443Čermák V. L. 483
Čermák Vratislav 443
Čermáková-Sluková Anežka443, 444Čermínová Marie viz ToyenČerň J. viz Černý JindřichČerná Josefa 217
Černík Artuš 445, 458, 503, 530, 537, 538, 540, 547Černík Josef 142, 815Černín (Cžernin) Eugen 566Černín na Nedrahovicích Jan 445Černín z Chudenic Diviš 445
Černín z Chudenic Heřman 445,446Černínová Sylvie 446Černínová (Cžernin) Theresia 566Černínová z Harasova Zuzana 629Černínové z Chudenic 137
Černohorský Jindra 370, 446, 447
Čemohouz František (F. J.) 79,398, 421, 447, 448
Čemohouz Jan Nep. 447, 448Černoch Josef 211
Černoch Josef 448, 449Černý A. V. 65, 324
Černý Adolf 204, 215, 449-452, 476, 496, 497, 599, 702, 823
Černý Boleslav L. 215, 452

Černý F. M. 539Černý Fr. dr. viz Bačkovský FrantišekČerný František (1867 — 1918) 393, 814Černý František 166Černý J. M. 86Černý Jan viz Černý-Niger JanČerný Jan viz Černý-NigranusJanČerný Jan (učitel) 518Černý Jan 669
Černý Jindřich 452, 453
Černý Josef 54, 398, 453Černý Josef (řed. gymn.) 47Černý K. I. 86Černý Karel 217Černý Karel, malíř 598
Černý Karel Valtr 454Černý Otakar 216Černý Rudolf 41, 42, 107Černý Václav (1864-1894) 484
Černý Václav (1) 82, 83, 237,454,455, 495
Černý Václav (2) 455, 456Černý Václav (n. 1905) 174, 277, 278, 401, 472, 503, 604Černý Valtr viz Černý Karel ValtrČerný Jevický Jan 832
Čemý-Niger Jan 93, 456, 690
Čemý-Nigranus Jan 246, 456.457, 460Černý z Černého mostu (Nigro- pontu) Jiří viz Nigrin Jiří
Červenka Jan (1) 458
Červenka Jan (2) 55, 458, 459Červenka Jaromír 290
Červenka Matěj 247, 357, 457;459, 460
Červený Jiří 155, 166, 340, 460. 461Červený Václav 460Červíček Ondřej 541Červinek František viz Zábranský Alois
Červinka Adolf 462Červinka Jaroslav 42Červinka Josef 467Červinka K. J. 65
Červinka Karel 166, 215, 462463, 492, 493
Červinka Karel Viktor 464
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Červinka Miloš 213, 464-466
Červinka Otakar 56, 464—466,

818
Červinka V. 216
Červinka Václav (1807-1870)

464- 466
Červinka Václav 464—466, 469, 

470
Červinka Vincenc 355,

467-469, 482, 489, 765
Červinková-Riegrová Marie

465- 467, 469, 470
Čeřenský 745
Česla Jan 592
Češka Jan 218,349,496,497,545
Četyna Bohumír 43, 119, 444,

498-500
Čihák Evžen 794
Čihák Josef 521
Čingischán 94, 676
Činoveský Jan Formánek viz

Formánek Činoveský Jan
Čipera J. S. 55, 56
Čirikov J. N. 160, 404, 468, 765, 

823
Čišinski Jakub viz Bart Čišinski 

Jakub
Čivmý Lumír 252, 503 — 505
Čížek František (F. J.) 242, 827
Čížek Vilém 213
Čížek Vojtěch 190
Čižmář Josef 496
Čižovský F. K 213
Čočka Fabián viz Bendi Stránic- 

ký V. Č.
Čopic Branko 107
Čorovič Svetozar 580
Čosic Branimir 605
Čtrnáctý F. X. 505
Čtrnáctý Miloš 505, 550
Čuberka F. 108
Čubová Helena viz Dvořáková

Helena
Čukovskij K. I. 477, 581, 582
Čupr František 506, 507, 781
Čupr (Kolčavský) Karel 506,507
Čuprová Ludmila 393
Čurda-Lipovský Bedřich 507, 

508
Čuřík Antonín 773
Čvančara Karel 508, 509

Da Costa Charles 686

Dačická Alžběta, roz. Mládková 
509

Dačická Anna, poprvé provdaná 
Křivoláčková 509

Dačický Ondřej 509
Dačický z Heslová Matyáš 510
Dačický z Heslová Mikuláš 509, 

510, 719
Dalibor viz Kopecký Dalibor
Dalimil Meziříčský 511
Daloki Jurij 450
Daly-Bowles J. 737
Damborská Marie 512, 513
Dancourt Grenet 204
Dane Clemense 823
Daněk Václav 68
Daneš Jiří 215
Daneš Jiří Václav 513, 514, 582
Daneš Josef 513
Daňhelka Jiří 361
Danilevskij G. P. 164, 203
Daňkovský Emil viz Musil Emil
D’Annunzio Gabriele 111, 270, 

645, 753
Dante Alighieri 106—108, 254, 

278, 590, 592, 652
Daria Sophie 730
D’Artois Armand 754
Darwin Charles 214, 431, 616, 

617, 820
Dastich Josef 27, 514, 515
Dasypodius P. 832
Daškova J. R. 808
Dattel Ferdinand 515, 594, 817, 

818
Daudet Alphonse 77, 203, 270, 

455, 549, 753, 835
D’Aulnoy M. C. 474
Dauthendey Max 301
David František 515
David Josef Julius 516
David Věnceslav 212
David Vilda 227, 228, 516, 517
Davídek Václav 586
Daxner Š. M. 212
Day Thomas 818
Daye Pierre 554
De Amicis Edmondo 359, 753
De Coster Charles 48, 263, 337, 

605, 652, 835
Dědek František 517, 520
Dědic Karel 227
Dědina František 522, 523

Dědina Václav 522
Dědinová Marie 523
Dědinský J. M. 65
Deeping Warwick 492
Defoe Daniel 477, 540, 593
Dehmel Richard 50, 243
Dejmek Petr 523, 524
Dekobra Maurice 209, 553
Delacour Albert 722
Delacour Alfred 754
Delanne Gabriel 648
Delaporte (De La Porte) Théo- 

phile 722, 808
Delavigrfe Casimir 754
Deledda Grazia 437 
Deliba Jozíf viz Fiirst J. V. 
Della Casa Giovanni 689
Delluc Louis 684
Delmar Vifia 682
Delta E. viz Boleloucký Franti

šek
Delvard Bedřich 140
Demel Jaroslav 416
Děmina A. 533
Deml Friedrich 108
Deml Jakub 41, 42, 66, 81, 149, 

314, 317, 318, 449, 526-530, 
573,623, 638, 721, 722, 765, 766

Demolder Eugen 722 
Démosthenés 818
Den Petr 530, 531
Děnikin A. I. 469
Denis Ernest 471, 516
Denis Michael 550, 551
Denk Petr 361,503,518,532,533
Denkstein Vladimír 394
Depauw Valere 681
Děržavin G. R. 419
Desbordes-Valmore Marceline 

644
Descartes René 184,617,834,835
Descaves Lucien 63
Des Fours (-Walderode) 804
Desiderius dr. viz Boettinger Hu

go
Deslandes Raimond 754
Desnos Robert 174
Destinnová Ema 535, 536, 540, 

683
Desvalliěres Maurice 754
Devítský Josef Procházka viz 

Procházka Devítský Josef
Devore Gaston 301
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Devoty J. F. 80
Dewelshauvers Georges 723
Dewetter Karel 476, 540, 541
Deyl Jan 162
Deyl Rudolf 541, 542
Deyl RudQiynl. 541
Deyl VácláWt 542
Deyl Václav 542, 543
Deyl Zdeněk 477
Dickens Charles 68, 74, 166, 214, 

477,490, 532,585,695,696, 737, 
823

Diderot Denis 808
Diels Hermann 675
Diesbach František 544
Diesbach J. E. 544, 545
Diesbach Jan, jezuita 545
Diesbach Jan 544
Diesbach Jan Josef 79, 544, 

545
Diesbach Šebestián 544
Diesbachová Eva 544
Diesbachová Josefa 79, 544
Dietrich C. B. 419
z Dietrichů František 760
Dikast Jiří 546, 547
Dillinger Petr 87
Dimitrov Georgi 271
Disman Miloslav 547, 548
Distl Bohumír 548, 549
Distl Jaroslav 548, 549
Dítě Emanuel 378
Dittrichová Helena viz Bochořá- 

ková Helena
Diviš Ivan 42
Diviš J. V. 790
Diviš Jan 228
Diviš Prokop 46, 65, 680
Divišovský T. viz Tichý J. H.
Dlabač Bohumír Jan (J. B.) 26,

27, 154, 354, 474, 475,
550—553, 560, 626, 784, 785

Dlabač Jan 553, 554
Dlabač Jan MUDr. 553
Dlabač Václav 550
Dlabáček Květoslav 171
Dlabačová Kateřina 662
Dlabačová Rozálie, roz. Peřino

vá 550
Dlask Antonín Ladislav 554
Dlask J. viz Čelakovský F. L.
Dlauhowesky von Langendorf 

viz Dlouhoveský J. I.

Dlouhán František viz Bulánek- 
-Dlouhán František

Dlouhoveský de Longa Villa viz 
Dlouhoveský J. I.

Dlouhoveský Jan Ignác 79, 80, 
122, 554, 555

Dlouhoveský Jindřich 554
Dlouhoveský Václav 558
Dlouhý František 484, 555, 556, 

653
Dlouhý R. 488
Dlouhý Zdeněk viz Adla Zdeněk
Dmitrijev I. I. 54, 419
Dobiáš F. M. 239
Dobiášová Ludmila viz Buonac- 

cini Simonetta
Dobicer František Josef 398, 

557
Döblin Alfred 605, 652, 658
Dobner Gelasius 27, 558, 559, 

626, 798
Dobner Josef 558
Dobnerová M. A., roz. Scháffle- 

rová 558
Dobrovská Magdaléna, roz. 

Wannerová 560
Dobrovský Jakub 560
Dobrovský Josef 26, 27,

144-146, 188, 294, 349, 354, 
397, 420, 443, 544-546,
550-552, 560-571, 626, 627, 
709, 714-716, 737

Dobrzaňski Stanislaw 746
Dobřenský Václav 154, 370, 572
Dobšinský Pavol 195, 212
Dóczi Lajos 288
Doderer Heimito von 772
Doesburg Theo van 538,539,758 
Dohalští z Dohalic 279
Dohnal Antoš viz Hansmann 

L. J.
Dohnal František 80, 81, 572, 

573, 603
Dohnal V. T. 572
Dokoupil Antonín 574
Dokulil Jan 42, 81, 261, 574, 575, 

638
Dolanský Jaromír 271
Dolanský Julius 277, 575—578, 

657
Dolanský-Heidenreich Julius viz 

Dolanský Julius
Dolénková Karla 578, 579, 582

Dolenský Jan 517, 579, 580
Doležal Augustin 376, 377 
Doležal Em. 398
Doležal Jaromír 468, 580, 581
Doležal Stanislav 149
Doležálek Josef 581
Dolina Jan 37, 581, 58Í
Dolínek Miloslav 578
Dolínková Karla viz Dolénková 

Karla
Dolinský A. 418, 419
Domin Karel 513, 514, 582
Dominik Hans 196, 307
Domorázek Karel 582, 583
Donát Vladimír 583
z Donína Bedřich 584, 826
z Donína J. V. 584
z Donína Ota 584
z Donína Václav 584
z Donína Vladislav 584
Donovský Václav Žížala viz Ží

žala Donovský Václav
Doolaard A. den 681
Dörfl Gustav 216, 217, 324, 484, 

584, 585, 728
Dörfler Peter 493
Dorgelěs Roland 209, 501, 553
Dorich J. 827
z Dorndorfu Josef Vron 509
Dornhaus J. 488
Doskočil Karel 585, 586
Dos Passos John 166, 501, 605
Dostal Adolf Bohuslav 166, 586, 

587
Dostál Alois 65, 164, 166, 216, 

519, 521,522, 587-589
Dostál Ferdinand viz Bystřina 

Otakar
Dostal František 560
Dostál Josef 41, 122, 482
Dostal Karel 379, 586
Dostál Karel viz Dostál-Lutinov 

Karel
Dostál-Lutinov Karel 80, 81, 

102,283, 318,526, 573, 589,590, 
603, 640, 721, 784

Dostál Vladimír 772
Dostálová Leopolda 586, 657, 

664
Dostojevskij F. M. 41, 147, 164, 

179, 214,264, 267,268,337,468, 
469, 581, 726, 735, 765, 773, 810, 
823
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Doubrava František 87Doubrava Jan viz Dubravius JanDoubravský Jakub viz Dobrovský JakubDoubravský Josef viz Dobrovský JosefDoubravský Karel viz Hroch KarelDoubravský Václav 405Doubravský ze Skály, Doubrav- ky a Hradiště Jan viz Dubravius JanDoudlebský J. L. viz Liška Doudlebský JosefDoudlebský z Doudleb 315
Doucha František 61, 79, 80, 181,212,213,241,324,397,398, 450, 486, 487, 490, 522, 532, 591-595, 669, 701, 739, 754, 782, 818, 819Doucha František 401
Doucha Josef 418, 595Dovženko O. P. (A. P.) 272Dowdey Clifford 685Doyle A. C. 164, 794Drábek A. 468Drábek František 184Draf viz Fuchs Alfréd
Dragoni Křenovský Jakub 519, 595, 596z Drahenic Bartošek viz Bartošek z DrahenicDrahomíra kněžna 565
Drahoňovský František Karel 213, 487, 594, 596Drahotín Villani K. M. viz Villani K. M. Drahotín
Drachovský Jan 596, 597Drápek Jan 216Draslar Václav 790Draškovic Janko 424Dratvová Albína 707Drault Jean 612Drbohlav Vincenc 65
Drda Jan 277, 494, 501, 597, 598Dreiser Theodore 501, 503, 684Dréman (Dreman) Jiří 341, 743
Dresler Václav 451,481,598,599Dreyer Max 684Drieu La Rochelle Pierre 612
Driml Karel 600Drinkwater John 682Drnák Vladimír viz Rosůlek J. V.

Dmovský z Dmovic Ctibor 601Drobil Emanuel 217Drobná Zoroslava 394
Drož Karel 411, 601, 602
Drtil Artuš 602Drtina František 86, 214, 518Drumev Vásil 750Dryden John 592Dřevěnný František 418, 419Dřevíkovská Klára, roz. Hoff- mannová 606Dřevíkovský František st. 606
Dřevíkovský František 606Dřevíkovský Havel 744Dubčanský Jan 70
z Dubé Ondřej 145, 607
Dubec Alexandr Jaroslav 607, 608Duben Jaroslav 516
Dubňanská Bohumila 608, 609Dubňanská-Brabcová Bohumila viz Dubňanská Bohumila
Dubravius Jan 609, 610, 717, 832Dubreil L. A. 612
Dubrovská Tereza 610, 611Dubrovskij P. P. 668, 671Dubský Gustav 416, 823Dubský J. viz Vysloužil FrantišekDubský Jan 700
Dubský Ota 489,611,612Ducange V. H. J. 701Duda František 520Duda Josef 65Dudek Antonín 519Dudek Bohumil 324
Dudík Antonín 520, 612, 613Dudík Běda 293, 294, 334, 520, 613, 688
Dudych Josef 613, 614Duhamel Georges 355, 445Duchaňová Růžena 66Dumanoir P. F. 592, 594Dumas Alexandre 49, 164, 166, 403, 509, 532, 592, 594, 612, 782Dumas Alexandre ml. 77, 133, 285, 753, 754Dumavský Aleš viz Faster OttoDumreicher Johann 45Dundálek J. N. 520Dunder J. A. 487, 592
Dunovský Jan 68, 614, 615

Dupréel Eugěne 722Duquesnel Felix 836Duran Michel 209Durdík Alois st. 615
Durdík Alois 615, 616, 618, 619
Durdík Josef 235, 397, 471, 488, 615-619, 8^fc
Durdík Pavelci8, 615, 616, 618, 619, 726
Durdík Petr 615, 616, 618-620Durdíková, roz. Seilerová 615Durdíková Lída 477Durdíková Marie 618Durian Petros 503
Durich Josef 105, 324, 483, 620, 621Duriš Jaroslav viz Špirhanzl Du- riš JaroslavDurkheim Emile 242Durop Antonín 54Durst viz Bělohrobský Vojtěch M. V.Durtain Luc 355Duru H. A. 77
Durych Bohuslav 621, 622Durych J. J. 626
Durych Jaroslav 41, 42, 57, 87, 99, 149, 261, 355, 382, 457, 527, 603, 621-625, 651, 652, 722, 723Durych Václav (1863-1897) 621, 622, 625Durych Václav (1885-1912) 621, 622, 625
Durych Václav Fortunát 550, 560, 561, 563, 566, 622, 626, 627, 826Durychová Alžběta, roz. Vodslo- ňová 626Dusil Václav 100Duša Ferdiš 223, 605, 658
Dušan Pavel 492, 627, 628Dušánek František 477Dušek Bedřich 216Dušek Cyril 214
Dušek Vendelín 628Dušková Libuše 399Duvernois Henri 209
Dvorský František 628—630, 662Dvorský Josef 56Dvorský Prokop 594
Dvorský Viktor 440, 630, 631
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Dvorský z Gryfí Hory J. P. 79 
Dvořáček Jan 65, 339, 340
Dvořáček Jaroslav 631
Dvořáček Karel 632, 633
Dvořák Antonín 196, 270, 

469-471, 477, 479, 651, 652, 
713, 831

Dvořák Arnošt 267, 343, 502, 
633-635

Dvořák Bedřich viz Fučík Bed
řich

Dvořák Emil 492, 635
Dvořák František 371
Dvořák František X. viz Dvořák 

Xaver
Dvořák J. K. 819
Dvořák Jaromír 401
Dvořák Jindřich 614
Dvořák Josef 503, 635, 636
Dvořák Karel 436, 636, 637
Dvořák M. jun. 629
Dvořák Miloš 41, 42, 575, 637, 

638, 766
Dvořák Rudolf 142, 459, 471, 

638, 639
Dvořák Vilém 40, 550
Dvořák Xaver 58, 283, 529, 589, 

590, 639, 640
Dvořák Z. 778
Dvořáková Helena 200, 477, 

641, 642
Dvořáková Jana viz Dvořák Ka

rel
Dvořáková-Mráčková Albína 

642
Dybin viz Tibinus
Dygasiňski Adolf 170, 245, 348
Dyk Ludvík 643
Dyk Viktor 41, 57, 58, 87, 101, 

166,167,206, 277, 278, 318,337, 
343,355, 380,381,384,416,461, 
464, 472, 571, 605, 643-646, 
682, 823, 826, 827

Dyková Hedvika 643
Dyková Zdenka, roz. Hásková, 

viz Hásková Zdenka
Dýmá Josef 310, 571, 646, 647
Dymeš Ladislav 43,355,647,648
Dymov Osip 468
Dyrynk Karel 648, 649
Džingischán viz Čingischán

Eberhardová Ida 814

Ebers G. M. 753, 754
Ebert K. E. 349, 419
Ebner-Eschenbach Marie von 525
Eckert H. 176
Eckhardt Friedrich 474, 798
Eckartshausen Karl von 474
Ečer Bohuslav 353
Edison T. A. 353
Edlbert Nymburský Petr 79
Eggebrecht Axel 758
Egor K. viz Rožek Karel
Ehrenberger Josef 519—521,

587, 592, 640, 649, 650
Ehrenfels Christian von 774
Echegaray José 270
Eichhorn J. A. 427
Eichler Ondřej 552
Eim Gustav 35, 46, 296
Einstein Albert 723
Eiselt Bohumil 263, 357
Eiselt J. B. 47
Eisenreich Herbert 772
Eisner Pavel 41, 57, 87, 99, 100,

503, 527, 605, 650-653, 657
Eisnerová Dagmar 652
El Car viz Jiráček Karel
El Greco 378
Elgart Jaroslav 654
Elgart Sokol Karel 166,204,224,

372, 476, 653-655
Elgartová, roz. Sokolová 653
Eliášová Barbora Markéta 655,

656
Elin Pelin 601
Eliot George 737
Ellsworth Lincoln 177
Elmar Karl 85
Elpl Eduard 65, 659
Elpl Mirek 264, 659, 660
Eisner viz Augusta Antonín
Eisner Jan Theofil 660, 661
Elsschot Willem 681
Elster Ernst 407
Elstner František Alexander

661, 662
Elstnerová Anna 661
Eluard Paul 557
ďElvert Christian 687, 688
Emler Jan 170, 361, 657, 658, 662,

790, 818
Emler Josef 394, 396, 397, 628,

629, 662
Emmelius Helfricus 29

Emmerich A. K. 528, 529, 575, 
624

Enders Karel Vilém 663
Engel Emanuel 466
Engel J. Ch. 565, 566
Engelmiiller Ferdinand 663
Engelmiiller Karel 57, 489, 

663-665, 823
Engels Friedrich 40, 271, 272
Ennius Šimon 665, 683
Eötvös József 288
Erasmus Rotterdamský Desideri- 

us 73, 545, 631, 690, 837
Erban Karel 666, 667
Erben Jan 667
Erben Josef Ladislav 667
Erben Karel Jaromír 27, 31, 46, 

87, 99, 101, 134, 142, 194, 195, 
213,294,337, 356,368,421,450, 
477, 486-488, 490, 492, 518,
522, 528, 531, 533, 537, 540,
577-579, 585, 591, 605, 623,
624, 628, 662, 667-674, 688,
711,712, 722, 748, 781,788,819, 
825-827

Erben L. viz Erben K. J.
Erbenová Anna, roz. Žábová 667 
Erbenová Betyna, roz. Mečířová 

667
Erbenová Josefka 667
Erbenová Žofie, roz. Mastná 668 
Erckmann Emile 751, 753, 754 
Erenburg Ilja 99, 100, 271, 355, 

538, 540
Erhard Ernest 592, 593
Erizzo Pierluigi 437, 492
Ernest Marie von 751
Ernst Paul 730
Ernst W. 46
Erythracus (Erithracus) viz Čer

venka Matěj
Eschenbach Wolfram von 583
Espronceda y Delgado José de 

459
Essad Bej 583
Ethen Valdemar 674, 675
Eurípidés 619, 818
Eusebius 30
Eysselsteijn Ben van 209, 681 
Ezop 49, 50, 71, 675

Faber Soranus Basilius 29
Fábera Miloslav 605, 675, 676
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Fabián Josef viz Zaletěl Prokop Tabián Tomáš viz Tisý Tomáš Fabiánová Vlasta 810
Fabkovičová Marie 676, 677Fabre J. H. 162Fabre Lucien 501Fabricius Johan 605, 659, 681
Fagellus Villaticus Šimon 280,678, 679, 683Fáhnrich Antonín 418, 419
Fahoun František 679Fahoun Ladislav 679Faiz A. F. 174Fajfr František 503Fajnerman J. B. 765Fallada Hans 501, 658, 766Falta Josef 681Faltin P. A. 752Faltis Viktor 47
Faltis Dalibor Cyril 494, 679,680
Faltová Lída 605, 657, 680, 681Fanta Josef 682
Fantl Hanuš 681, 682
Fantová Marie 682, 684Faquet E. 631Farina Salvátore 754Farrěre Claude 823, 835
Faster Otto 549, 683—686Faster Petr 84, 513, 683
Fastrová Jarmila 99, 682, 684, 685
Fastrová Olga 164, 549,683-687Fattáhí z Nišápúru 639Faulkner William 100Faure Elie 99, 100, 458Fava Onorato 68Faý Bernard 612Faydeau Jacques 209Feder Richard 808 ”Fedin K. A. 468Feifalik Johann 687
Feifalik Julius 334, 687, 688Feigel František viz Gel FrantišekFejérpataky Gašpar (Kašpar)418,419Feldman A. 768Feldman Miroslav 323Feldstein Valter 174Felinus Adam 836Felix Valezský 167,. 168

Felix Adolf 688, 689
Felix Emil 689, 690Fellini Federico 689Feltel F. X. 418Fencl Antonín 126, 127
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Filip Dominik 494, 698, 699Filip Jan 91, 92, 519
Filip Otakar 699, 700Filipec J. 42Filípek J. V. 418
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Fritzová Eufemie 324
Fromek Jan 556, 757
Frozín Antonín 759
Frýbort Zdeněk 689
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Fuchs Alfréd 57, 478, 479, 603, 

772—774
Fuchs Otakar 571
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Gawrecki Drahoslav 787, 788
G^barski St. 703
Gebauer Jan 46, 86, 137, 138, 

235, 236,342,471,472,478, 714, 
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810
Goldsmith Oliver 516, 701
Goll Adolf 805
Goll Iwan (Ywan) 40, 445, 530, 
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Gondinet P. E. (Edmond) 754
Gonzaga Vespasian 445
Good Arthur 162
Göpfert Valentin 784

Goral Josef viz Gottlieb Franti
šek

Gorbatov B. L. 263
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Míinter Franz 567Murger Henri 203^509, 686Můrko Matija 207, 477, 575Musatov M. A. 533Musil 79Musil Alois 492, 493, 498Musil Emil 217, 324, 514Musil Joza 492Musil Daňkovský Emil viz Musil EmilMusset Alfred de 433, 622, 645,800Musset Paul de 781Mušek Karel 436Muzika František 56, 99, 277, 537, 538, 571, 658, 747, 812Mužáková Johana viz Světlá KarolínaMužákovi 443Mužík A. E. 215, 216, 481, 484,497Mužík Karel 165Mýcěnín J. J. viz Černý K. I.Myslbek J. V. 44,91,471,532,533Myslimír viz Ludvík J. M.Mysliveček Josef 75Myzet Rudolf (R. R.) 758
Nack H. R. 822Nadási Jan 301Nádaši Ladislav 160Nadjizerský B. 419Nagiškin Dmitrij 533Náhlovský František 419Nachtmann Jaroslav 732Najac Emile de 686, 754Nalkowska (Rygier) Zofia 404, 492Náměstek Josef 216Nancey N. 771Nansen Fridtjof 834, 835Napoleon I. 91,284,373,402,548,552, 663Napoleon III. 749Náprstek Vojta 161, 753Narežnyj V. T. 179Nauměřic viz Bacháček z Nau- měřic MartinNavrátil Bohumil 392, 393Navrátil J. O. 758Navrátil Josef 503Navrátil M. V. 484Názor Vladimír 107

Naživin I. F. 468, 580Nebesář Jaroslav 503Nebeský V. B. 27, 159, 195, 374, 394, 395, 397, 423, 424, 434, 485-488, 671, 687, 688, 776, 781,818Nebeský Václav 100Nečas Jan (J. E.) 211, 212, 217, 324Nečas Jaromír 56Nečas Jaroslav 43Nečas Vincenc 527Nečásek Antonín 164, 216Nečásek František 504Nedbal Karel 450Neděle viz Aorgus KašparNedoma A. viz Bělohrobský V. M. V.Nedožerský viz Benedikt z Nu- dožer VavřinecNedvěd František 271Nedvídek Josef 522Neff Vladimír 605, 658, 812 Nehasil A. 179Nechutová Jana 393Nechvátal František 57, 174, 252, 253, 371, 501, 502, 504, 657Nejedlý J. R. 56, 483, 621Nejedlý Jan 218, 427, 760Nejedlý Otakar 277Nejedlý Robert 787Nejedlý Vojtěch 54, 79, 80, 397, 419, 560, 663Nejedlý Zdeněk 97,145,337, 397, 416,471,472,478,479,481,496, 558, 742, 767, 768, 806Nekola Rudolf 518Někrasov N. A. 525,581,615,818Někrasov P. N. 695Nekvasil Antonín 419Němcová Božena 65, 89, 99, 101, 103, 112, 113, 129, 134, 141-143, 159, 165, 170, 186, 187,194,195, 213, 250, 277,278, 295, 370, 374, 423, 444, 454, 455,461,477,486,487,490,491, 518, 553, 579,649,658,671,676, 726, 739, 749, 767, 768, 792,805, 815Němec Antonín 40, 727Němec Bohumil 481Němec František 272Němec František (1902—1963)
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458, 530, 537
Němeček F. X. 760
Němeček Jakub 398
Němeček Jan 397
Němeček Kašpar 737
Němeček Zdeněk 277, 501
Nemicus Thaddaeus viz Hájek 

z Hájku Tadeáš
Němirovič-Dančenko V. I. 153, 

166,404,468,483,492,618, 765, 
818

Nenadovič Ljubomir 526
Nepeřená Anna 384
Neplach 662
Nepomucký (Nepomucaeus) viz 

Crinitus z Hlaváčova David
Nepos Cornelius 477
Nerad viz Vyšej Raden
Nero Claudius Caesar 298
Neruda Jan 31, 56, 71, 73, 74, 76, 

77, 88, 89, 124, 133, 141, 142, 
166,170,181,183,194,195,213, 
255, 290, 299,309,312, 317,368, 
408,411,439,444,461,471,477, 
479, 481-483, 490, 501, 518, 
535,537,540,585,605,616,658, 
700, 704, 736, 792, 805, 810, 
817-819, 826, 830

Neruda Pablo 504
Nerval Gérard de 50
Nestor 565, 578, 670, 671
Nestroy J. N (Johann) 127, 684, 

701
Nešpor Václav 138, 401
Neubauer J. 748
Neuberg J. 780
Neubert Adolf 358
Neubert Václav 217
Neudert Jindřich 477
Neuhöfer Rudolf 477 
Neumann Alfred 681 
Neumann J. G. 566
Neumann Karel (K. T.) 477
Neumann Leopold 339
Neumann Pantaleon 521
Neumann S. K. 40, 50, 57, 58, 63, 

88, 176, 194, 196, 206, 252, 253, 
271, 273, 277, 278, 284, 378,380, 
381, 384,416,457,458,472,497, 
501, 504,538, 605,623, 645,682, 
692,694, 726, 741, 796,800,823

Neumannová Nina 477 
Neupauer Bedřich 591

Neureutter Martin 663
Neužil František 492
Něverov A. S. 100
Nevolný viz Čech Svatopluk
Nevšímal Augustin 56, 68
Nevšímalová B. 645
Newman J. H. 575
Newton Isaac 616, 617
Nexö M. A. 492, 605
Neznámý viz Bezruč Petr
Nezval Vítězslav 42, 44, 57, 64, 

97, 99-101, 131, 146, 151, 172, 
174,248,276,277,305,336,337, 
355,459,472,502,518,519,527, 
530, 537-540, 547, 548, 557, 
605,637,652,693, 742, 758, 767, 
809

Nickmannová Jaroslava viz Vác- 
lavková Jaroslava

Niederle Lubor 237,342,416,495
Niedžwiecki Zygmunt 525
Nieritz Gustav (K. G.) 579, 733 
Nietzsche Friedrich 83, 90, 264, 

301,479, 707, 710-712, 795
Nievo Ippolito 437
Nigellus z Oskořína Trojan 29 
Nigrin (Nigrinus) Jiří 457, 572 
Nichols Beverley 682
Nikitin I. S. 526
Niklič A. 203
Niklitschek Alexander 768, 772
Nikola I. Petrovič 671
Nikolaj I. 425
Nikolajevová Růžena 208
Nikolau Stanislav 476
Ninger Karel 31
Nion Francois de 204
Nivoix Paul 209
Nizámí 652
Nížkovský Ruda 127
Njegoš P. P. 208
Nobile Umberto 177, 689, 766 
Noha Jan 69, 252, 253, 501, 502 
Nohejl Miloslav 165, 204, 355, 

605
Nor A. C. 119, 165, 355, 501, 657, 

658, 810
Nordenskjöld Otto 835 
Nosek-Zádvorský Jan 56 
Nosková Helena viz Malířová

Helena
Nosov N. N. 533
Nostic Bedřich 562

Nostic (Nostitz) Erwin 566
Nostic F. A. 561
Nostic (Nostitz) Robert 566
Nosticové 506, 561, 562
Nouy Heléne Lecomte du 204
Nouza Odlřich 151
Nováček V. J. 496
Novák Antonín 419
Novák Arne 57, 58, 98-100,166, 

195, 277,278,416,455,479,481, 
493, 527, 576 — 578, 602, 646, 
689, 826

Novák Arnošt 488
Novák Bohumil 57, 503
Novák Emil 481
Novák F. 751
Novák F. V. 178
Novák František 411
Novák J. B. 397
Novák J. K. viz Čvančara Karel
Novák J. V. 397, 402, 416
Novák Jaroslav (1894—1965) 

661
Novák Jaroslav 719
Novák Josef viz Fastrová Olga
Novák Josef (výtvarník) 256,571
Novák Josef (1849-1927) 411, 

471
Novák Karel 582
Novák Karel (n. 1862) 715
Novák Karel (divadelní režisér) 

736
Novák Láďa 270
Novák Ladislav (n. 1925) 42
Novák M. viz Bubelová Lila
Novák Miloš 468
Novák Robert 471
Novák Slavoslav 68
Novák T. V. 669
Novák Václav 127
Novák Vítězslav 711
Novák Vojtěch (Vojta) 379, 479
Nováková Anna 411
Nováková Lila viz Bubelová Lila 
Nováková M. viz Bubelová Lila 
Nováková Tereza 164, 342, 411, 

479, 496, 827
Novalis 261, 301, 431
Novelli Ermette 268
Novodvorskij A. O. viz Osipo- 

vič-Novodvorskij Andrej
Novomeský Laco 97, 557
Novopacký Jan 67
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Novopacký V. 77Novotná Helena 381Novotný Antonín 296Novotný Edvard 515Novotný Emanuel 116Novotný F. A. 441Novotný F. V. 418, 419Novotný František 482Novotný J. O. 355Novotný Josef 421Novotný Josef (1881 — 1952) 153Novotný Kato viz Autrata F. V.Novotný Miloslav 57, 355, 444, 604, 657, 658Novotný V. J. 196, 488, 496, 535, 831Novotný Václav 144, 393, 715Novotný Vojtěch 68Nový A. K. 484Nový F. L. 419Nový Jiří 509Nový Karel 165, 174, 208, 215, 252, 321, 337, 476, 477, 501, 503, 604, 605, 694, 800Nowakowski Zygmunt 170Nudožerský viz Benedikt z Nu- dožer VavřinecNušié Branislav 605Nyčka J. B. 592z Nydbrucka Kašpar 363, 365Nykl Jaroslav 518Nyon Eugěne 133Nypl Bohumil 498Nyssens Paul 656Obenberger Jan 396Obenberger Jaroslav 100Obey André 209Oblak Viktor 215O’Brie Tim viz Čepelák BohuslavObrov Ivan viz Rízner EudovítObrov L. V. viz Rízner EudovítObrovský Jakub 532Obrtel Vít 305, 539, 547, 758Obručev V. A. 269Obzina František 98, 379Očadlík Mirko 503Odcházel J. 530Odložilík Otakar 165, 392, 393,Odojevkij V. F. 671Odvalil František 81Odyniec A. E. 522

Oehlenschláger Adam 612 öfele A. F. 626O’Flaherty Liam 100, 445Oginskij (Ogiňski) N. K. 130O’Grant Garry viz Čepelák BohuslavOHA 256Ohéral Jan 60, 212, 490Ohnět Georges 127, 204, 509, 686, 753, 754, 756Okáli Daniel 97Oken Lorenz 61Olbracht Ivan 100, 208, 252, 277, 278, 337,458,472,503, 525,580, 605, 718, 719, 800, 814Olbramové ze Štěkře 315z Olbramovic Čejka 315Olden Hans 686Oldřich, bratr, Čech z Furlánska 794Oldřich kníže 775Oldřich (Ulricus) ze Znojma 146, 239Oliva Viktor 411Olivetší, tiskaři 832Olomučan 212Ondrák Prokop 80, 398Ondřej Ctiborův viz Andreas CtiboriiO’Neill Eugene 810O’Neill M. D. 108Opatrný Matěj 86Ophthalmius Vít 30Opitz J. F. 550Opitz Karlludwig 794Opiz F. M. 442Opočenský G. R. 165, 215, 216, 525Opočenský Jan 215Opolský Jan 57,371,391,819Oppelt B. 628Oppenheim E. P. 718z Oppersdorfu Otto 120Optát z Telče Beneš 70, 246, 247, 837Orcinus Vitus 683Ordonneau Maurice 754Orebský J. M. viz Milota JanOrel Karel 520Orlov Davydov 618Ormis Ladislav 305Orphaeus loannes 683Ort Jan viz Eisner Pavel

Ortega y Gasset José 57, 87, 707Orten Jiří 42, 44, 174, 261, 501Ortner H. H. 730Orzeszkowa Eliza 181, 451, 746Osejeva V. A. 706Osiander Andreas (Ondřej) 246Osiandr J. F. 181Osipovič-Novodvorskij Andrej 618Ossendowski F. A. 493, 727Ossoliňski J. M. 566, 738Osten Jan 164, 216östergaard Wilhelm 492österreicher Rudolf 505Ostravický Čeněk 215Ostrčil Oskar 581Ostravská Ida viz JabůrkováJožkaOstrovskij A. N. 468, 616, 618, 619, 746, 833Ostrovskij N. A. 310, 272Osvald Václav 503Ostwald Wilhelm 718Oščádal František 163Ošmera Josef 255, 503Ošťádal Josef 86Otero Blas de 504Oto František Josef arcikníže 434Otomar V. 57Otradovicová Jarmila 174, 255Otruba Josef 401Otta M. 236z Ottersdorfu Sixt 344, 363Otto Jan 86, 164, 215, 216, 276, 341,431,475, 476, 492, 817Ouředníček Otakar viz Auřední- ček OtakarOusobský Celestin 398Overberg B. H. 628Ovidius Naso Publius 332, 458, 477, 818Ozenfant Amédée 539, 758Pabst F. A. 474Pácal A. 550Padevět Ladislav 415Paďour J. D. 419Padovská Věra 215Pagnol Marcel 209Pachmayer Julius 509Pachta Jan 757Pachta Joachim 365
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Pachta Josefine hraběnka 566 Pachta Karel 591Pailleron Edouard 750, 753, 754Pajdar, kaplan 689Pajrav Sulajmóníní 94Pakosta Lukáš 280Pakosta Vojtěch 240Palacký František 26, 27, 60, 65, 112, 113, 144-146, 163, 198, 236, 237,278,293, 294,340,342, 349, 394,395,397,407,408,416, 420, 421, 425, 427, 467, 469, 470,481,485, 518,558,562,564, 617,649,662,667,668,671,688, 707, 708, 763, 764, 781, 805Palacký Jan 181, 490Palaeologus Jakub 364Palák Ondřej 68Palaš Karel 393Palazzeschi Aido 437Paleček F. X. 689Palivec Josef 277, 381, 390Palkovič Juraj 419, 760Pallas Gustav 478Palliardi Jaroslav 401Palm A. J. 618, 619Palovic Jan viz Žalud Karel Pammrová Anna 316, 318, 800 Panajev I. I. 186Panfjorov F. I. 605Pannwitz Rudolf 529Panova V. F. 263Pantělejev Leonid 272Panuška Jaroslav 518Panýrek Duchoslav 165Panýrek-Vaněk Václav 216Paoli Betty 777Papáček Pavel 468, 518, 765Papini Giovanni 355Papírník Antonín 401Papírník František 477Páral Antonín 223Parandowski Jan 165, 170Parato P. O. 251z Pardubic a Rychmburku Vilém 717Parent Alfred 722Pares František 187Parker V. H. 516Parma Robert 211Parmentier Florian 605Paroubek J. V. 80Pařík V. 594

Parízek Antonín 216Pascal Blaise 631Pascoais Teixeira de 270Pascoli Giovanni 108Pasovský Jaroslav 355Pasteur Louis 794Pastor F. 723Pastrnek František 86, 142, 237, 392, 393, 472, 790Pašek Mirko 605Pašek z Vratu Jan 149, 302Pašič Nikola 166Pátá František 747Pátek Ferdinand 496Patera Adolf 86, 397, 471Patera Bohumír 579Patera František 398Paterson Allan viz Čepelák BohuslavPatočka Jan 290Patočka Josef 518Patrčka M. S. 418, 419, 560, 782Patzak Václav 707Pauer Jaroslav 518Paukner Váša viz Böhnel M. B.Paul Karel 397Paulík Josef 165Paulík J. J. 57, 99, 179, 657Paůmann Anton 133Paustovskij K. G. 274Pavel sv. 39, 572Pavelka Pavel 496Pavelka Tomáš 154Pavlenko P. A. 658, 768, 772Pavlín Antonín 492Pavlov I. P. 69Pavlovický Josef viz Blažek Pavlovický JosefPavlovský F. V. (Xyz) 164Pavlovský Stanislav 37Pavlů Anna 239Pawikowski Gustav 46Payn James 516Payne John 585Payne Petr 144, 145Paz Octavio 504Pázdral Václav 827Pazourek Vladimír 88Pažout Julius 522Pecivál J. J. 324Pecka Dominik 81Pecka (Strahovský) J. B. 68, 347, 524

Pecorone Giovanni del 582Peča Vilém 57Peček Karel 292Pečernikova L A. 310Pečírka Jaromír 42, 658Pečírka Josef 733Pečjak Vid 208Pedálová Josefa viz Marie AntoniePech František 521Pecháček Jaroslav 501Pechánek F. J. 614Peche viz Vernov J. H.Peisker Jan 86Pejml Karel 91Pekárek Josef 330Pekárek Václav 252, 502Pekař Josef 86, 144, 237, 392, 585, 776, 806Pekař Vojtěch 68Pekk Jan 690Pelant Karel 40, 204, 216Pele Antonín 56, 571Pelcl (Pelzel) F. M. 27, 354, 422, 474, 475, 511, 550, 560-562, 564-567, 626, 798Pelcl Josef 165, 479Pelikán Ferdinand 477Pelikán J. V. 420, 421Pelikán Jan 68Pelíšek Josef 215, 468Pelíšek Rudolf 477Pellico Silvio 453, 477, 592Pelz F. S. 771Pelzel J. 552Penízek Josef 481, 482Pepler Hilary 108Perazzo Pavel Pius 774Pergler Karel 656Periklid viz Beneš Třebízský Václavz Pernštejna Jan 497z Pernštejna Vilém 93, 497z Pernštejna Vojtěch 71,460,497z Pernštejna Vratislav 456Peroci Ela 208Peroutka Ferdinand 57, 277, 278, 479Perovskaja O. V. 533Perth Vincenc 707Pertold Otakar 94, 100Pertz G. H. 567Perzyňski Wlodzimierz 166, 404, 451,492
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Peřich Leopold 41Peřina F. J. 483, 746Peřina Václav 492Pesquidoux Joseph de 493Pestalozzi J. H. 619Pesa Václav 392Pešek J. L. 614Pešek Josef 393, 482Pešich Leopold 41Pěšina (z Čechorodu) Václav (V.M.) 398, 419, 521Pěšina z Čechorodu Tomáš 121, 150, 167,511Peška Bedřich 324, 325Pešková Eliška 483Pešta Pavel 393Petera Josef 671Peterka Miroslav 637Petitfils Pierre 504Petöfi Sándor (Alexandr) 174, 288, 577, 652, 818Petr sv. 39Petr řečený Clarificator 145Petr I. Veliký 721Petr ze Zásadí 90Petr Žitavský 740Petr G. 272Petr Jaroslav 489, 518Petr Z. 272Petrarca Francesco 54, 57, 312, 418,419,497,531,652,820,831Petrlíček Alois 446Petrmann Jiří 154Petronius Arbiter viz Červinka K. V.Petroušek František 371Petrov Jevgenij 647Petrovič Vel jo 108Petrovská Elena 477Petrů Eduard 665Petrů Václav 325, 488Petrus Jan 444, 492, 724Petrželka Václav 823Petržilková Betty 65Petřík Václav 309Peuczerus Laurentius 683Peyré Joseph 685Pfeiffer Jan 794Pfleger Moravský Gustav 41, 134, 147,195,211,482,490, 526, 700, 804Pful-Lužan K B. 592Phileremus Gulielmus 683

Philippe Ch. L. 214, 277, 355, 445, 457, 458Philippi Felix 754Philomates Václav 246, 247, 702, 837Philomusus loannes 683Philonomus viz Benešovský MatoušPhýlobog viz Dlabač J. B.Picabia Francis 758Picard G. 645Picard L. B. 828Piccolomini Aeneas Silvius 29, 30, 145, 609Picek František 206Picek V. J. (Jaromír) 397, 398, 485-488Piek Otto 318, 416Picka J. 649Picková Olga 43Píč J. L. 86, 441Píč K. F. 423Pigl František viz Vožický F. P.Pihert J. J. 483Pihert M. L. 213Pichl Bohuslav 487Pichl J. B. (Josef) 213, 374, 397, 484-488, 496Pichl Karel 216Pichler Karolíně 729, 733Pichlerová M. B. 121Pichlová Františka, roz. Svobodová, viz Čacká MariePichon-Chopin Jules 100Pilař František 355Pilař Jan 492, 505Pilát Albert 160Pilbauerová Herma 216Pilchowski David 254Piller Eduard 318Pilná Milada viz Čvančara KarelPilnáček Jan 397Pilňak Boris 355Pinč Zdeněk 178Pinero A. W. 585Pinifer Erasmus 678Pinsker Otakar 732Pinvička z Domažlic Jan 511,717Pippich Karel 81, 125Pirandello Luigi 99, 147, 209, 355, 437Pirckheimer Wilibald 352, 353Pírek Antonín 223

Pirner Max 471Pisani Ferri 554Pisemskij A. F. 468, 746Pisch Ondřej 496Piskač Bedřich 538Piskáček Rudolf 82,116,119,126, 127, 732Piskáček Václav 86Piso Jakub 678Pistorius Jiří 730Pistorius Simon 683Píša A. M. 57, 277, 371, 458, 472,501, 503, 530, 537, 540Píšek František 99, 252, 271, 538Píšek Jindřich 64Pišely Antonín 564, 567Pišišvor Emanuel viz HubáčekJosefPišút Milan 377Piter J. B. 559Pitt Chart 492Pitt Strong 825Pitter Emil 151Pitterová Anna 495Pittich Karel 479Pittner A. 751Pittnerová Vlasta 65, 164, 216, 519, 521, 522, 603Pius X. 722Pivoda František 347Plácel z Elbinku Václav 29, 30Plaček Bernard 65Plaček František 421Plaček P. O. 602Plachá Lea 492Plachetka Jiří 174Plachý Jiří viz Ferus JiříPlánek J. V. 419, 424, 427, 487Platón 453, 477, 818Plautus Titus Maccius 72, 342, 377, 378, 742Plechanov G. V. 271Plechatý Ladislav 355Pleskač Karel 181Pleva J. V. 25'>Plicka Karel *. , 606Plinius Mlád: Gaius Caecilius 477z Ploskovic Jan Brtvín viz Brtvín z Ploskovic JanPluschow Gunther 822Plútarchos 477, 818Plzeňský Vlastislav 488, 532
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Pober Jiří 605, 657Počta Filip 440z Poděbrad Hynek 827Podhajská Vilemína 195Podhájský Vincenc 614Podhorský V. viz Frypés KarelPodivínská Jarmila viz Glazaro- vá JarmilaPodlaha Antonín 240, 241, 397, 496, 521, 603Podlipská Sofie 164, 278, 309, 325,444,476,478,490,491,518, 522, 642, 676, 693, 819Podlipský Josef 339, 357, 782Podlipský Prokop 481Podolové (Čáslavové) z Podolé 315Podroužek Josef 652Podtatranský viz Uram RehorPoe E. A. 74-76, 83, 107, 227, 342,376,455,456,490, 553,590, 808Pogodin M. P. 109, 751Pogorelskij Antonij 706Pogson Berta 587Pohan V. A. (A. V.) 398, 418,419, 487Pohl Emil 686, 754Pohl Gerhard 758Pohl J. V. 564Pohl Otto 40Pohlová J. 206Pohorecká Žofie 468Pohorský E. viz Albert EduardPoch Jaroslav 477Poimon František 168, 520, 760Poj ar Břetislav 297Pojar Josef 179Pojer J. V. 87Pojezdný J. K. viz Doležal JaromírPok Václav 181, 324Pok Poděbradský Václav viz Pok VáclavPoklop Jan 325Pokorná Anna 186Pokorný F. V. 224Pokorný Ferdinand 65, 66Pokorný František 827Pokorný Jaroslav 689Pokorný Rudolf 276, 278, 477, 488, 526, 585, 615, 818Pokorný Pikulík J. V. 734

Pokratova A. M. 274Pokrovskij M. N. 274Pol Wincenty 212Polabská Tereza 65, 807Poláček Karel 44,56,57,276,278,337, 501, 503, 571, 734Poláček Václav 98, 603, 604Polák F. L. 56Polák Josef 223Polák Karel 165, 209, 238, 401, 501, 657, 659Polák Ladislav 189Polák M. Z. 339, 418, 426, 434, 560Polán Bohumil 190, 195, 503, 604Polášek František 217, 324Poldauf Ivan 399Polednová Alena 399 Polický Jan viz Dlabač Jan Polišenský Josef 351Polívka Jiří 86, 397, 411, 472, 698Poljanski B. V. 758Pomarius Jan 269Pompadour J. A. Poisson marký- za de 284Ponc Miroslav 538, 758Poničan Ján Rob 252Ponjavič Pane 577Pontoppidan Henrik 492Pope Alexander 154Popelka Benjamin 153Popelková (-Biliánová) Marie vizBiliánová PopelkaPopov N. A. 671Popová Božena 468Poskok Vitolid (Wytolid) vizBrosius VáclavPospíchal J. I. 167Pospíšil F. 41Pospíšil František 401, 402Pospíšil J. H. 54, 420, 421, 488Pospíšil Jaroslav (J. J.) 340, 496,543, 594, 764Pospíšil Jaroslav ml. 475Pospíšil Josef 405, 520Pospíšil Konrád 215Pospíšil M. 468Pospíšilová A. 272Pospíšilová Anna 252Pospíšilová Jarmila viz Čapková Jarmila, roz. PospíšilováPosselt Jan 419
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Skuhravý Julius 217
Skupa Josef 117, 780
Skutil Jan 815
Skyba Zikmund 501
Skýpala Otakar 654
Slabá Dagmar 38
Slabý J. viz Baar J. Š.
Slabý R. J. 270
Sládeček Věnceslav 421
Sládek J. V. 46, 55, 56, 65, 138, 

139,142,157,194,252,324,328, 
329,376,388,410,411,427,450, 
461,465,471,472,497, 589,640, 
664, 753, 806, 817-819, 826

Sládkovič Andrej 772
Sladkovský Karel 71, 134, 748
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Sláma (Bojenický) František (F.J.) 80, 398Slavata M. 560Slavata z Chlumu a KošumberkaVilém 597, 691Slavenský E. J. 211Slavíček Antonín 652, 722Slavičinský J. M. 195, 215Slavík Alfréd 275, 276Slavík Bedřich 43,44,81,393,402Slavík F. A. 392, 393, 397Slavík F. V. 526Slavík Ivan 42, 792Slavík Jiří 127Slavík V. O. 790Slavin L. I. 272Slavínský V. 454Slavomil Jan viz Vávra (Haštal- ský) VincencSlípka Hugo 743Slípková Ludmila viz Bártová LudmilaSljepkov A. 274Slonimski Antoni 685Slovák Alois 140, 783Slovák (Slovacius) Pavel 372,373Slovan Vladimír 216Slovanka K. N. 488Slowacki Juliusz 195, 212, 451, 818Sluková Anežka viz Čermáková- -Sluková AnežkaSluníčko Daniel 816Sluníčko Jan 109Směja František (Fran) 132, 223Smetáček Zdeněk 503Smetana Augustin 130, 134, 434, 506, 781Smetana Bedřich 326, 340, 469, 470, 479, 616, 805, 830Smetana J. R (F. J.) 80, 214, 398, 525, 690, 830Smetana Pavel 539Smetana Robert 402Smetánka Emil 236, 399, 472Smiedleichner E. F. 213Smích F. viz Filip OtakarSmil Flaška z Pardubic viz Flaška z Pardubic a Rychmburku SmilSmil z Rolničky viz Bezruč PetrSmirnov N. G. 518Smíšková Anna 361

Smit Jan 474Smith J. B. viz Čepelák BohuslavSmola O. 586Smoleř J. E. (J. A.) 427, 591Šmolka H. P. 476Smollett T. G. 516, 808Smrt K. P. 614Smrž Karel 99, 604Smutenský Světimír viz Rypáček F. J.Snížek Jindřich 127Snow Edgar 659Snow Ch. H. 492Sobek z Kornic Burian 29, 357Sobička K. viz Beneš Šumavský VáclavSobolev L. S. 170Sobotka Primus 397, 488, 585Sofoklés 308, 363, 477, 619, 742,818Sojka J. E 370, 371Sokol A. H. 653Sokol Andrej 477Sokol Elgart viz Elgart Sokol KarelSokol Josef 480Sokol-Tůma František 444 Sokolov V. viz Frypés Karel Sokolov V. S. 164Sokolová-Seidlová Vilma 677Sókratés 709Solar Josef 195Soldan Fedor 97, 215Soldan František 57, 58Soldán Ladislav 393Soldán Pavel viz Čepelák BohuslavSoldát Hynek 236Sólinas Franco 689Sologub Fjodor 170Sologub V. A. 186Solovjov N. J. 619Solperová Libuše 384Solvin J. 135Sombart Werner 40Sommer Ernst 652Sommer František 544Sommer J. G. 349Somer J. V. 421Sommer Václav viz Rydvan JakubSonnenfels Josef 759Sonnleithner Josef 567, 652

Sorge R. J. 108Souček Jindřich 787Souček Stanislav 392, 393, 455Souček Viktor viz Dyk ViktorSoučková Milada 501Soukal Josef 212, 217, 218, 310, 324, 325, 522Soukop Jan (J. N.) 212, 520Soukup F. K 799Soukup František 40, 479, 525Soukup Jan 496Soupault Philippe 50, 684Sousedík S. J. 444Sova Antonín 46, 57, 58, 98, 99, 101,206,243, 283, 318,336,355, 384, 416, 458, 464, 479-481, 483,484, 530,651,652, 719,823Sova Ladislav 43Spáčil (Žeranovský) Jan 55, 346, 484, 675Spal Antonín 484Spangenberg J. 71, 832Spargo John 193Spartakus viz Bureš MiloslavSpe*e Friedrich 154Spencer Herbert 264, 679Spenser Edmund 592Speratus Pavel 246Spiess Bedřich (B. V.) 471Spiess Ch. H. 473, 474Spilka Josef 355, 477, 494, 537Spilka Zdeněk 43Spinoza Baruch de 184Spire André 445, 712Spitzer Robert 209Sporck (Špork) F. A. 49, 286Sporck hrabě 527Spott (velkoknihařství) 99Spranger Eduard 735Springer F. A. 355Spunar Pavel 145Spurný Jan 531Spytihněv I. 367Srb Anton 421Srdínko František 521Sremac Stevan 108Srezněvskij I. I. 668, 671Srnec 421Srnec z Varvtfžova Jakub 567Srubjan Michal 195Sspan Laurentius viz Špan (Sspan) LaurentiusStackelberg Fréderic 63
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Stach Václav 154, 419, 474, 545, 
551,819

Stalin J. V. 171,271-273
Stambolieva Emílie viz Bednářo

vá Emílie
Standerová Anna 827
Staněk František 371
Staněk Josef 87, 360, 624
Staněk V. 217, 218
Staněk Václav 60, 80, 427, 487, 

668,671
Stanislavskij K. S. 139, 267
Staňkovi 427
Stankovský J. J. 482, 483, 488
Stanley H. M. 585
Stará Dagmar 394
Stárek J. N. 398
Stárek Jan 398
Starý Emil 731, 732
Starý Emilián 126, 127
Stašek Antal 56, 71,216,277,312, 

472,476,478, 524,804,818,819
Staviský Alexandr 155, 156
Stecker Antonín 212
Stefan Bedřich 539, 747
Stefan Kristián 484, 487
Stefani Alessandro de 210
Stehlík A. F. 224
Stehlík Emanuel, rytíř z Čeňkova 

a Treustáttu viz Čenkov Ema
nuel

Stehlík Ladislav 43,206,277,502
Steimann Vilém 471
Stein A. 68
Stein V. 525
Steinbach Johann 567
Steinbach Josef 567
Steinbach Otto 27
Steinbeck John 605, 658
Steiner F. 40
Steiner Josef 40
Steiner S. 271
Steinhöwel Heinrich 50
Steinich Karel 324, 325
Steinmann Jindřich 401
Steinová Dagmar 685
Steinski František 27
Stejskal Bohuš 127, 379
Stejskal Mirko 43
Stelibský Josef 126, 127
Stendhal 87, 166, 337, 808
Stephanie Gottlieb 330
Stephen viz Roth Štěpán

Stepling Josef 560 
Sterk W. 822 
Stern M. R. 766 
Sternheim Karl 645 
Sterzinger J. V. 403 
Stevenson R. L. 87, 148, 196, 298, 

436, 684, 685, 766
Stíbal Josef 496 
Stibor Oldřich 557
Stiebitz Ferdinand 87, 332, 393, 

477
Stiekna Konrád 798
Stifter Adalbert 87, 622, 652, 

772
Stifter František 765 
Stimmer Tobiáš 108 
Stín A. G. viz Vrzal A. A. 
Stirner Max 795 
Stivín Emanuel 726 
Stivín Josef viz Foltýn Josef 
Stivín Pravoslav 726 
Stivínová Marie 200 
Stloukal Karel 147 
Stockley Cynthia 682 
Stocký Karel 455 
Stoklas Eugen 224, 444 
Stoklasa Julius 86 
Stone Irving 685 
Storch Artur 130 
Storcha A. syn 180
Störitz (Strejc, Sturitz, Šteryc) J.

M. 79
Storm Theodor 108, 652 
Stosch-Sarrasani Hans 492 
Strahl Ludvík 324, 325 
Strahovský Boleslav viz Pecka 

(Strahovský) J. B.
Strachey Lytton (G. L.) 516 
Strachota sv. 234 
Straka Cyril (C. A.) 397 
Strakoš Jan 41, 42, 81 
Stráň Alex viz Čech-Stráň Vác

lav
Stránecká Františka 212,520,556 
Straněnský J. 832 
Strange J. S. 516 
Stráník Karel 539 
Stránská Olga 326 
Stránský Adolf 345 
Stránský Jaroslav 223, 276 
Stránský Karel 577 
Stránský Pavel 349, 365, 366 
Strass Karel 97

Strašimirov A. T. 492
Stratil František 251
Stratil Václav 224, 401
Stratimirovič Stefan 626
Strejcius Teodor 223
Strejček Ferdinand 270, 400, 489
Strejček J. J. viz Bor Jan
Strejček Jan 267
Streuvels Stijn 681
Streyc Jiří 361
Stribling T. S. 100
Strindberg August 267, 268, 458, 

483, 492, 645, 735
Strittmatter Erwin 730
Strnad Antonín 626
Strnad Karel viz Fučík Julius
Strnad Klatovský viz Amerling 

Karel
Strnadel Antonín 87, 498, 658
Strnadel Bohumír viz Četyna 

Bohumír
Strnadel Josef 498, 503, 537
Strojil V. M. 494
Stromšíková Anna 548
Stroupežnický Ladislav 74, 216, 

235, 342, 358, 359,471,616, 723, 
749, 753

Stroussberg Bethel 76
Stručný D. 612
Strug Andrzej 599
Strýček Pravdomil viz Dědek 

František
Stříbrný Dominik 103
Stříbrný J. V. 487
Stříbrný Jiří 256, 571
Stříbrný Zdeněk 401
Stříž Antonín (A. L.) 529, 722, 776
Střížovský František 66, 80 
Studená Věra viz Adlová Věra 
Studnička F. J. 614
Studničková Božena 68
Sturm Johannes von (Sturmius 

loannus) 364, 453
Stýblo Bedřich 521
Suarěs André 478
Suda Jan 522
Sudermann Hermann 166, 628
Sue Eugěne 130, 186, 423, 509, 

701, 804
Suchánek J. viz Suk Ivan 
Suchánek Jiří 43, 44 
Suchánková Anna 245 
Suchovo-Kobylin A. V. 746
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Suchý Josef 42Suchý Lothar 204, 397, 492Suchý P. viz Bubelová LilaSuk Ivan 458, 537Suk Josef 270, 680Suk Ratiboř viz Bezruč PetrSuk V. F. 328, 477, 698, 724Suk Váša 750Suk Vilém 128, 541Sula Pavel 193,215,216,476,518, 724Sulík Josef viz Sula PavelSum viz Greža JanSumín Jiří 164, 215Surius Vavřinec 529Surzycki Juliusz 196Síiss Ladislav 537Sušický J. P. 419Sušil František 54, 59, 65, 141, 142,163,195,294,397,398,502, 520, 522, 537, 612, 613, 688Sutherland Halliday 685Sutnar Jaroslav 397Sutnar Ladislav 56Suvorov A. V. 372Svátek Jan 495Svátek Josef 164Svatohor Václav viz BělohlávekVáclavSvatoslavič Igor 186Svatová Tereza, roz. Albertová 45, 47Svěcený Antonín 40Svěrák František 815Sverdrup Otto 835Světelská Terezie 731Světelský Boleslav 68Světlá Karolína 164, 194, 359, 407, 411, 423, 443, 444, 519, 556, 676, 677, 756, 817, 818Světlík František 81, 603Světlý Jaroslav 484Svevo Italo 766Svítil-Kárník Josef 603Svoboda Antonín 218Svoboda Bedřich 394Svoboda Bohumil 494Svoboda Emil 482Svoboda F. J. 374Svoboda F. X. 55, 58, 216, 235, 270,416,472,479,484,497,599, 746, 752, 753, 766Svoboda J. viz Arbes Jakub

Svoboda J. viz Procházka JaroslavSvoboda J. M. 80Svoboda J. V. viz z Finberka J. V.Svoboda J. V. (n. 1924) 174Svoboda Jan (1852-1920) 110, 217Svoboda Jan (n. 1898) 170, 586Svoboda Jan V. (Vlastimír) 110, 739Svoboda Jaroslav 215Svoboda Jiří 538Svoboda Josef 483Svoboda Karel 393,472,482,806Svoboda Ludvík (1895-1979) 574Svoboda Ludvík (1903—1977) 243, 252, 271, 444Svoboda Martin 419Svoboda Milan 715Svoboda Stanislav 41Svoboda V. A. 54, 397, 398, 487Svoboda Václav 822, 823Svobodová A. A. viz z Finberka J. V.Svobodová Anna 215Svobodová Bohunka viz Čacká MarieSvobodová Růžena 58, 101, 200, 309, 343, 416, 422, 476-479, 497, 525, 527, 726, 752, 773Svojsík A. B. 661ze Svojšína Petr Zmrzlík vizZmrzlík ze Svojšína PetrSvolinský Karel 477, 606, 658Svozil Oldřich 80Svrček J. B. 538, 540, 547Sweerts-Sporcková Kateřina 527Sweigstill Bohumil 359Swift Jonathan 540, 605, 737Sychra Matěj (M. J.) 419, 521, 560, 650Sychrovská Marie 215Sýkora Josef 40Sýkora K. H. 215Sýkora Oldřich 166Sýkora Vilda 127Sylva-Taroucca Bedřich hrabě 294, 392, 520Sylváne André 686Synek Emil 43,165,166,267,355Synge J. M. 721

Syrokomla Wladyslaw 212 Syrový Čeněk 612Syslová Eva viz Formanová EvaSytko Josef 137Szalatnai R. 223Széchényi Ferenc 567Szpyk Vilém 97Šádek Karel 419Šafařík P. J. 27, 52, 112, 113, 188, 276, 278,293, 294, 342,349,394, 395,397,425,427,470,487,522, 564,578,591,668,688, 763, 764Šafařík Petr 73, 75Šafařík Vojtěch 394Šafránek Ota 127Šachovskoj A. A. 186Šachr Ota 353Šajner Donát 501, 657Salda F. X. 41, 56, 57, 98, 99, 101, 129, 170, 171, 200, 201, 223, 240, 264, 278,317,318,331,343, 355, 381, 407, 416, 471, 476,478-481, 483, 484, 497, 498,527, 529, 599, 602, 634, 641,651, 652, 709, 711, 722, 726,742, 765-769, 773, 800, 809,810, 823, 825Šálek Vilém 163Šaloun Ladislav 378Šamberk F. F. 139, 358, 359, 549, 704, 819Šandor-Gjalski Xaver viz Gjal- ski (Dalski) Xaver SandorŠantic Aleksa 580Šarič Ivan 108Šarlih Karel 277, 278Šárová Jiřina 117Sebánek Jindřich 392, 393Šebek František 82Šebek J. 550Šebek Ladislav viz Arietto LadislavŠebele Miroslav 223Šebesta Augustin 331Šebesta Eduard 489Šebestík František 65Šebestová Anna viz Ledecká AnnaŠebestová Augusta 496Šebestová Ludmila (poprvé provd. Dobiášová, podruhé
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Bučanová) viz Buonaccini Si- monettaŠebíř Severus 775Šebor František 411Šebor K. R. 469, 470Šedivec Vít viz Vašek LadislavŠedivý Prokop 80, 473, 474Šelepa František 602Šelepa Karel 355Šembera A. V. 60, 86, 138, 140, 142,187,293,294,312,421,434, 614, 671, 776Šembera V. K. 76, 614, 751Šemera J. ]. 487Šemerová A. A. 487Šenoa August 677, 679Šeracký František 641Šeršnik Leopold 27, 784Šesták Antonín 815Šesták František 411Ševčenko Taras 577Ševčík Josef 526Šifter František 468Šícha Josef 471Šilinger T. E. 572Šíma Josef 99, 101, 538, 539, 547, 684Šimáček Eduard 341Šimáček František 180, 318, 476, 495, 617, 816Šimáček M. 281Šimáček M. A. 55, 74, 235, 317, 387,477,478,526,599,664, 751Šimáček M. J. 488Šimák František viz Fastrová OlgaŠimák J. V. 397Šimánková Anna 183Šimánková Jenny 73, 183Šimbera Tomáš 520Šimberský Jan 586Šimeček František 55, 56, 158Šimeček Zdeněk 393Šimek František 216, 397Šimek Josef 521Šimek Maximilián 564Šimek Otakar 100, 479Šimek-Doubravský Josef (Joža) 492Šimerka Václav 35Šimková Božena 737Šimková Maryna viz Fričová Maryna

Šimon František 216Šindelář Bedřich 392Šípek Karel 216, 476Šír František 54, 216, 397, 418, 419, 487Šír Josef 525Šírer J. 487Šiškov A. S. 563, 566, 647Šiškov V. J. 272Škába Karel 164Škampa Alois 55, 484Skampová Pavla viz MaternováPavlaŠkarda Vladimír 481Škarka Antonín 393Škatula Emanuel 40, 525Šklíbová Hana 501Škoda J. 329Škoda Josef 45, 423Škopkové z Dubě, Liběšic a Dražíc 315Škrach V. K. 384, 501Skrdlant Jaro 341Škrdle Václav 199Škroup František 374, 427Škroup J. N. 424Skvarkin V. V. 208Škvor Jiří 43, 44, 492Šlechta Viktor 223Šlejhar J. K. 99, 101, 164, 166, 215, 416, 479, 481, 826Slikové z Holýče 315Šlosar Václav viz Doubravský VáclavSmaha Josef 397, 484, 549Šmahelová Helena 605Šmehlíková Nina 66Šmeljov I. S. 823Šmeral Bohumír 40, 557Šmerhovský Jan 494Šmíd F. L. 155Šmíd Zdeněk 87, 165Šmídek Karel 212, 393Šmika Rudolf 699Šmilauer Vladimír 171, 399, 400, 404Šnajdauf Antonín 183, 526Šnajder Václav 56Šnajdr (Šnaidr) K. S. 54,418,427,560, 703, 756Šnajdrová Hana 772Šnobr Jan 40, 165, 166, 272, 273, 355, 505, 604

Šohaj František 397, 487Šohaj Vojtěch 418, 419Šokševič Josip 756Šolajský 421Šolc Jan 422Šolc Jindřich 77Šolc Josef 733Šolc Karel 817Šolc Libor viz Scholz LiborŠolc Václav 55, 56, 182, 195, 277, 411,439, 483, 621Šolochov M. A. 208, 267, 268, 271, 273, 274Šolta Antonín 496Solte F. A. 442Šolthés Gerson 487Šonka Jan viz Dušan PavelŠorli Ivo 208Šorm Antonín 241Šotola Jiří 42Sourek Otakar 652Špaček Václav 218, 519Spachta Dominik (D. A.) 398Spála Václav 57, 99-101, 280, 378, 457Spálová Sonja 355, 492Špan (Sspan) Laurentius 683Špažinskij I. V. 618, 619Sperl Václav 104Spindler Ervín 46, 526Špinka Václav 79, 531, 737Spinková Anna 79Špirhanzl Duriš Jaroslav 621Spitzer František 272Šprincl J. 342Šrámek Fráňa 57, 100, 155, 158, 206,215,221,277,278,416,458, 461, 471, 477, 494, 525, 722, 741, 796, 809, 823Šrámek Jindřich 521Šrámek Josef 484Šrámek Vladimír 477Šrom F. A. 312Šroubek Damián viz Gros JanŠrůtek J. A. 519Štáfl Otakar 493Štandera Josef 256Šťastný A. B. 66, 164, 218, 324, 325, 406, 522, 825Šťastný A. J. 657, 659Šťastný Alfons 133, 294Šťastný Bohumil 65Šťastný Jaroslav 397
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Šťastný Vladimír 65, 141, 211, 
393, 520, 572

Štědroň Bohumír 815
Štefan Ondřej 39, 357
Štefánik M. R. 117, 118
Štech Karel 477, 519
Štech Václav 81, 139, 277, 484, 

704
Štechovský Bohuslav 484
Štein Vojtěch 483, 489, 550
Štěpán J. V. 419
Štěpán Václav 57
Štěpánek Bohumil 712
Štěpánek F. S. 110, 324
Štěpánek J. N. 147, 419, 420, 484, 

485, 487
Štěpánek Karel 99, 170, 484, 619
Štěpánek Otakar 161
Štěpánek Vítězslav 643
Štěpánek Zdeněk 268, 810
Štěpánková Antonie 420
Stěpnička F. B. 418,419,427,560
Stern Evžen 40
ze Šternberka F. J. 354
ze Šternberka (Sternberg-Man- 

derscheid) Františka 567
ze Šternberka Jáchym 562 
ze Šternberka Jaroslav 366, 798 
ze Šternberka Kašpar (K. M.) 60, 

566
ze Šternberka Zdeněk 798
ze Šternberka páni 315, 369
Štětina Mikuláš viz Bakalář Mi

kuláš
Štětka František 476
Štětka Ludvík 476
Štětka Oldřich 358
Šteyer M. V. 134, 286, 522, 597, 

626
Štika V. viz Červinka Karel
ze Štítného Tomáš 27, 134, 342,

472, 506, 514, 515, 536, 617, 
671, 722, 789, 790

Stochl Antonín 525
Štolba Josef 139, 164, 216, 471, 

476, 488, 827
Štoll Ladislav 224, 271, 694, 771
Štorch Alexandr 98
Storch Eduard 328, 518
Štorch Gustav 416
Štorch K. B. 60, 61, 397, 421, 422, 

481, 484, 486-488, 506, 667, 
669, 671, 729

Štorch Otakar viz Štorch-Marien 
Otakar

Štorch Rudolf 98
Štorch-Marien Otakar 98—100, 

165
Štorm Břetislav 41
Štrauch Antonín 187,212,543,822
Štrobach (Strobach) Antonín 

487, 748
Štulc Václav (V S.) 80, 123, 186, 

199, 399, 434, 465, 487, 520
Štulc Vladimír 537, 540
Štúr Eudovít 60, 159, 726, 748, 

764, 815
Šturm Adam 361
Šturm Václav 304
Štutíková Marie 477
Štván Maxmilián 154
Štyrsa Jiřík (Jiří) 494
Štýrský Jindřich 56, 57, 99, 305, 

539, 547, 657, 658, 758
Šubert F. A. 48,244,403,471,475, 

497, 550, 599
Šujan František 140, 572
Šulc Jaroslav 43
Šumán Viktor 492
Šumavský J. F. viz Franta Šu

mavský Josef
Šusta Josef 416, 471,805
Šváb Jaroslav 56, 359
Šváb (Malostranský) Josef 535, 

787
Švabíková Jarmila 828
Švabinský Max 51, 223, 694, 801
Švamberkové 315, 545
Švanda (ze Semčic) Pavel 749, 

827, 830, 831
Švanda ze Semčic Pavel ml. 541
Švarc Václav 230
Šverma Jan 97, 271, 272, 767
Švihlík A. A. 419
Švihovští z Risenberka 315
Šweiner Jiří 421

Taafe Eduard hrabě 35, 45
Tablic Bohuslav 760
Táborová Marie 79
Táborský A. C. 483
Táborský František 55, 119, 184, 

215, 479, 481, 610, 826
Táborský V. Š. viz Štein Vojtěch
Tacitus Publius Cornelius 477, 

818

Tadijanovič Dragutin 107
Tadra Ferdinand 86
Tagore Rabíndranáth viz Thákur 

Rabíndranáth
Taine Hippolyte 407, 808
Tairov A. J. 742
Tajovský Jozef Gregor viz Gre

gor Jozef
Talaeus Audomar 795
Tanner Jan 121
Tanner Matěj 586
Tasso Torquato 592
Taubitz František viz Dolina Jan
Tauer Felix 100
Taufer Jiří 252,274,502,504,694
Tavčar Ivan 164
Taylor F. W. 148
Tegnér Esaias 592
Teige Karel (1859-1896) 484
Teige Karel (1900-1951) 56, 57, 

99, 100, 305, 445, 457, 458, 530, 
537-540, 547, 556, 557, 758, 
800

Teichmann Jaroslav 444
Teles de Menezes Aires 592
Tempsky F. R. 349
Tempsky Friedrich 476
Tempsky K. F. R. 349
Tenčík František 88
Teneromo J. viz Fajnerman J. B.
Tenora Jan 520
Teplý František 103, 104
Terentius Afér Publius 72, 73
Terezie sv. 453
Terlecká J. 175
Tersch Eduard 398
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270, 406, 489, 518, 549Wenig Frank 518, 537Wenig Josef 244, 518Wenzig Josef 46Werfel Franz 221, 277, 445, 634, 651,652,712,713, 772Werich Jan 57, 297, 539, 571, 767,780Werner Vilém 657Werschauer Josef 626Westheim Paul 758Wetherell Elizabeth 516Wett Josef 671de Wetter Karel viz DewetterKarelWeyrath A. 822Weyssenhoff Józef 348, 599Wharton Edit 100White H. K. 423Whitman Walt 525, 652, 733Wickhardt Wolfgang 79Wicaz Otto 450Wičazec Herta 450Widtmann Kašpar 544Wied G. J. 492Wiegler Paul 652Wieland Ch. M. 107Wielgus Jindřich 43Wiener Josef 571Wiesenbergrová Eliška 527Wiesner Alois 164Wiesner Antonín 817Wig William 140Wichert Ernst 754Wiklef John viz Viklef JanWiktor Jan 783Wilbrandt Adolf 77, 285Wilde Oscar 63, 165, 270, 298,549, 680, 823Wilder Thornton 794Wildt B. 102Wilfert Raimund 122Wilhelmi A. V. 751Wilkoňska Paulina 186, 260Williamson Henry 277Wilson T. W. 471Winder Ludwig 822Winicky Ottokar 46Winter František 31Winter Gustav 40, 525Winter Lev 40Winter Zikmund 55, 56, 137, 198,216, 296, 350, 397, 413,'

472, 477, 496, 629, 702, 827Wirth Zdeněk 718Wišniowští 676Wodehouse P. G. 492, 718Wójcicki K. W. 532z Wojkowicz Jan 57, 58, 373Wolf Bedřich 272Wolf F. J. 423Wolf J. H. 798Wolf Jan 246Wolff Jan 494Wolff Kurt 223Wolff Ludwig 492Wolff Pierre 209, 686Wolfová Hedvika 614Wolfring Lydie von 580Wolker Jiří 41, 50, 69, 151, 204, 228-230, 266, 355, 371, 458, 530,537,538,540,557, 574,675, 694, 767, 788Wolkrová Zdena 230Wollman Frank 472, 489Wolny Gregor viz Volný ŘehořWolowski Jacek 170Woltmann K. L. 565Woolf Virginia 685Wortley-Montagu Mary 808Wrangel A. E. 823Wrzos Konrád 685Wulf Margaretě 68Wundt Wilhelm 675Wůnsch Josef 411Wunsch V. J. 56Wurm Ignát 35, 401, 402, 520Wurm-Čejkovský J. S. 211Wussin Jan 339Wycliff John viz Viklef JanWyspiaňski Stanislav 195, 270, 451Xan Fernand 49Xenofón 421, 477, 818, 836
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896
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(do roku 1820)

Názvy děl, která mají v tomto díle 
Lexikonu samostatné heslo, 

jsou tištěny půltučně.

Ackermann aus Böhmen 586
Acta ss. martyrům orientalium et 

occidentalium 613
Akty jednoty bratrské 246, 247
Alexandreida 8, 52, 53, 789, 790, 

819
Alonso a Korá 474
Amarušataka 757
Andělíku rozkochaný 66
Apokryf o Jidášovi 71
Apokryf o Pilátovi 71
Apollonius 71
Arabské pohádky 474
Aucassin a Nicoletta 107, 166, 

582

Bán Strachinič 108, 208
Barlaam a Josafat 115, 134
Beatus igitur Procopius 164, 775
Bible 27, 247, 614, 660
Bible česká 42, 144, 145, 181, 218, 

227, 327, 559, 561, 592, 626, 
627, 660

Bible kralická 39, 227, 336, 357, 
626, 648

Bible svatováclavská 134, 575, 
626

Bruncvík 313
Bryzelda 313
Břetislavovy dekrety 677
Březinovy rozprávky 317, 321
Buoh všemohúcí 330, 331

Carmen praestet Deus coeli 352, 
536

Confessio fidei et doctrinae Chri- 
stianae 73

Crescente fide 366,367,546,677

Čarodějnice Megera 474
Čtenie Nikodémovo 27

Dalimilova kronika 510, 511, 
512, 662, 740

De sancto Quirillo et conversio- 
ne Mor. et Boh. 545

Desatero kázanie božie 533, 
534, 535

Detrimentum patior 352, 536
Diffundente sole 545, 567, 677
Dřevo sě listem odievá 8, 606

Elucidarius dialogicus 690
Enchiridion seu Manuale curato- 

rum 690
Enšpígl 665, 666
Evangelia česká 27
Evangeliář vídeňský 627
Evangelium sv. Jana 790
Evangelium sv. Marka 561, 565
Evangelium sv. Matouše 575 
Ezopa mudrce život 49, 50, 71 
Ezopovy bajky 663
Ezopovy básně spolu s jeho ži

votem 474
Ezopovy fabule 50, 71

Factum est 546, 567, 677
Farragines 72, 365, 683
Fortunatus 731
Frantova práva 678, 679, 690, 

740, 741
Fraška o kádi 611, 612
Filit in provincia 677, 774
Fuit itaque beatus abbas Proco

pius 164, 775

Gilgameš 87
Grizelda 820

Hasanaginica 107, 429
Historia fratrum Bohemicorum 

144

Historia o životu doktora Jana 
Fausta 351, 352

Historia von D. Johann Fausten 
145, 352

Historie o těžkých protiven
stvích církve české 660

Homiliář opatovický 586
Hortulus animae. Zahrádka duše 

690
Hospodine, pomiluj ny 330
Hra o sv. Dorotě 337
Hymnus na sv. Vojtěcha 529

Ilias 61, 138, 364

Jesu Kriste, ščedrý kněže 330
Jiříkovo vidění 790

Kalevala 437
Kancionál bratrský 357, 660
Kancionál český 73, 832
Kancionál ivančický 247
Kancionál jistebnický 331, 375
Kancionál šamotulský 247, 460
Katechismus náboženství pravé

ho křesťanství 28
Katonova disticha 73, 690
Kejklíř Matky boží 107
Kniha Josefova 798
Kniha Judit 528
Kniha lékařská 832
Kniha o rodu a utrpení knížete

Václava 602, 831
Kniha Rút 639
Kniha Tobit 529
Knížka o štěpování rozkošných 

zahrad 832
Kodex vyšehradský 476
Komedie o Františce a Honzíč

kovi 337
Kompaktáta basilejská 690
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Konfese bratrská 39, 357
Krátké sebránie z kronik čes

kých ... 511, 512
Kronika boleslavská 511, 545
Kronika Dalimilova viz Dalimi

lova kronika
Kronika mnicha sázavského 775
Kronika o Meluzíně 316
Kronika o narození velikého

Alexandra Macedonského 115
Kronika pražské univerzity 806
Kronika sedmi mudrců 115
Kronika zbraslavská 662, 740
Kšaft aneb poslední vůle... Jo

sefa Druhého 475
Ktož jsú boží bojovníci 375

Lancelot a Alexandrina 712
Legenda Kristiánova 367, 545, 

546, 585, 586, 677, 774
Legenda o apoštolích 627
Legenda o Cyrilu a Metodějovi, 

moravská 27, 563, 565, 567
Legenda o Jidášovi 71
Legenda o Pilátovi 71
Legenda o sv. Alžbětě 814
Legenda o sv. Kateřině 174, 671
Legenda o sv. Prokopu 512, 716
Legenda o sv. Václavu, druhá 

staroslověnská 602
Letopisové trojánští 473, 474
Libušin soud 294

Mahábhárata 757
Maran a Onyra 474
Mistr Petr Pathelin 611, 612
Modlitba Josefa II. za svůj lid 

475
Monopolium philosophorum 740

Nový zákon 71, 247, 624, 836

O Přemyslu a Záviši 511,512,564
O válce s Uhry 511
Odyssea 61, 138

Pasionál 677, 775
Píseň o Nibelunzích 96
Píseň o Rolandovi 611, 612

Píseň o snu Olava Aastesona 108
Píseň písní 336, 369, 370, 639
Píseň veselé chudiny 721
Písně duchovní evanjelistské 247, 

357
Písně chval božských 90
Podkoní a žák 115
Poenitentiarius sivé Poenitas či

to, peccator 690
Prolog 774
Proroctví Joel 528
Proverbia Flassconis 717
Proverbia Salomonis 30
Příhody Bianky Kapelly, šlech

tičny benátské 177

Rada otce synovi 717, 718
Rada všelikých zvířat 716
Rada zhovadilých zvieřat a ptac

tva k člověku 568, 690, 716, 
717, 788

Recordatum 567
Román o Lišákovi 108
Román o Růži 108
Rukopis hradecký 144, 533, 534, 

535
Rukopis královédvorský 123, 

181,294,334, 368,507,543, 560, 
671, 715, 790, 806

Rukopis královédvorský a zele
nohorský 86,112,144, 145, 174, 
294,428,430,435,471,478, 568, 
576,577, 714, 715,716, 789, 790, 
791, 806, 816, 819

Rukopis zelenohorský 294, 563
Rybrcol na Krkonošských ho

rách aneb... 474

Řeči a naučení hlubokých mudr
ců 218, 497

Salička 337
Sattasaí 757
Sborník prostějovský 49, 50, 70
Sestra Beatrice 108
Slabikář český 73
Slovo o pluku Igorově 186, 670, 

671,826
Srovnání pobožné... všeho 

kněžstva, přináležejícího k dě
kanství prostějovskému 73

Stabat mater 536
Staré letopisy české 144
Starý zákon 626, 638
Studiorum igitur 567
Svár vody s vínem 717
Svatý Václave 330

Štít víry pravé, katolické a křes
ťanské 30

Tabule sedmi zlých a sedmi dob
rých věcí člověka 30

Tandariáš a Floribella 27
Tempore Michaelis imperatoris

567
Tetragonus Aristotelis 146
Tisíc a jedna noc 99, 100, 101, 

174, 652
Tkadleček 586
Tristan a Izolda 166
Truchlení Čecha nad smrtí... cí

saře Leopolda Druhého 474

Versus de passione sancti Adal
berti 313, 351

Vita Joannis de Jenstein 567
Vita s. Procopii maior 775, 776
Vita s. Procopii minor 775, 776 
Vojáci svátého Řehoře 337
Vypsání o M. Jeronýmovi z Pra

hy 806

Záboj a Slavoj 507
Zádonština 670, 671,673
Zjevení sv. Jana 239, 247, 344

Žalmy 188, 202,369,460, 639, 795
Žaltář wittenberský 790
Žebravý Bakus 337
Život císaře Karla IV. 832
Život svaté Dympny, panny 

a mučednice 529
Život sv. Lidmily 546
Život sv. Václava, staroslověnský 

367
Život svátých Crhy a Strachoty 

557
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