
Hynek

A. H. (1946); Hynkovy dětské knihy (1948). ■ LITE
RATURA: sb. In memoriam dr. Gustava Hynka 
(1946, red. A. C. Nor).
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Hyperion

1910-1948

Nakladatelství bibliofilsky vypravených knih zaměře
né na vydávání české poezie a prózy, zejména na 
literaturu máchovského okruhu.

Zakladatelem byl Karel Janský, bibliofil a má
chovský badatel, povoláním úředník Živnos
tenské banky. Koncem 1910 založil nejprve vy
davatelství Člun, n němž 1911-12 vycházela 
Knihovna Člunu a od 1913 knižnice Hyperion 
(do 1914 v ní vyšly jen 3 svazky). Po válečné 
přestávce J. knižnici H. 1919 obnovil, nevrátil se 
však již k původnímu názvu nakladatelství 
Člun a po vzniku dalších knižnic v průběhu 20. 
let užil názvu Hyperion pro celé nakladatelství. 
Od 1922 přebírala postupně řízení nakladatel
ství jeho manželka Erna (vl. jm. Arnoštka) Jan
ská (roz. Kalivodová, * 19. 10. 1899 Vídeň, 
† 3. 1. 1953 Praha). Pocházela z rodiny českého 
truhlářského dělníka usedlého ve Vídni (nej
mladší z 11 dětí), kde navštěvovala menšinovou 
školu spolku Komenský. V Praze, kam přijela 
k sestře Marii, provdané později za herce 
V. Mengra, absolvovala 1913 měšťan, školu 
u Sv. Voršily, 1914 obchodní školu Bergmanno- 
vu a ve svých 19 letech se provdala za K. Jan
ského. 1929 jí byla udělena nakladatelská kon
cese se stanovištěm v Praze-Novém Městě, Pa- 
lackého nábř. 4 (dnes Rašínovo), 1934 přesídlilo 
nakladatelství do Prahy-Vinohrad, Třebízské- 
ho ul. 10. Nakladatelství H. bylo zakládajícím 
členem Kmene, jehož činnosti se Janský aktivně 
účastnil (1926-28 působil v redakční radě časo
pisu Kmen a 1928 uspořádal spolu s J. From- 
kem Seznam knih vydaných členy Klubu mo
derních nakladatelů Kmen). V polovině 30. let 
došlo v H. k útlumu vydavatelské aktivity. 
Krátké znovuoživení po 1945 bylo ukončeno 
1947, kdy vyšly poslední knihy. V prosinci 1948 
oznámila E. Janská úřadům zastavení naklada
telské činnosti a vzdala se koncese.

Ve svých počátcích byla nakladatelská čin
nost K. Janského ovlivněna knižnicemi okruhu 
Moderní revue. Knihovna Člunu, v níž vyšlo 

celkem 7 svazků, přinesla překlady H. Heina, 
T. Gautiera, a v erotické řadě Pan, koncipované 
jako samostatný soubor uvnitř knižnice, výbory 
z próz M. Bandella a A. Firenzuoly. Z českých 
autorů byl zastoupen jen K. Horký (Hřivna, 
Inkognito, Kramářova sonáta). Rovněž prvé 
3 svazky knižnice Hyperion, redigované střídavě 
V. H. Brunnerem a K. Fialou, pokračovaly ve 
stejném duchu (J. Barbey ďAurevilly, M. de 
Guérin, A. Villiers de TIsle-Adam). Další orien
taci nakladatelství předznamenala edice Má
chova Máje, vydaného po válečné přestávce 
1919 jako 4. svazek knižnice v redakci F. Krčmy. 
I když knižnice H. ani později zcela nerezigno- 
vala na překladovou literaturu (L. Apuleius, 
Ch. Baudelaire, Réstif de la Bretonne, A. Fran
ce, Platón, O. Wilde aj.), převažovala od počát
ku 20. let česká starší literatura, zejména dílo 
K. H. Máchy (jeho spisy tvoří uvnitř knižnice 
samostatný desetisvazkový soubor), ale 
i F. L. Čelakovský, V. Hálek, K. J. Erben, 
B. Němcová a staročeský Mastičkář, většinou 
v redakci a s komentářem F. Krčmy. Ze součas
ných českých autorů byli v knižnici zastoupeni
J. Karásek ze Lvovic jedním svazkem a dvěma 
svazky K. Biebl, který rovněž pro H. uspořádal 
sborník In memoriam J. Wolkra. 39 číslovaných 
svazků knižnice (poslední vyšel 1934) bylo 1954 
doplněno závěrečným nečíslovaným sborníč- 
kem Kytičky na hrob malé paní, vydaným jako 
soukromý tisk k poctě E. Janské. Další knižni
ce, které postupně vznikaly, podpořily sílící 
orientaci nakladatelství na českou literaturu. 
V knižnici Stožár (celkem 18 sv.) převažují díla 
obrozenecká a starší (J. Jungmann, J. Linda,
K. H. Mácha, F. J. Rubeš, S. K. Macháček, 
J. K. Tyl, K. Sabina, RKZ, Hynek z Poděbrad, 
Karel ze Žerotína, Komedie masopustní, Pís
ničky jarmareční, Satiry o řemeslnících a kon
šelech nevěrných), zastoupeno je dílo slovenské 
(J.Botto). Nová edice Hyperionu, založená 
E. Janskou pro díla současných českých autorů, 
zanikla po dvou svazcích (K. Biebl, K. Konrád). 
Obsahově podobně zaměřená, ale nízkým ná
kladem a původní grafickou výzdobou výlučná 
knižnice Editio princeps přinesla v 7 svazcích 
básně J. Hory, K. Biebla, J. Hořejšího, F. Hala
se, S. K. Neumanna (2 sv.) a prózy M. Martena. 
Poslední knižnice Svítání přinesla 2 svazky stu
dií V. Jiráta, báseň F. Halase a prózu P. B. Shel- 
leyho. V 7 svazcích soukromých tisků H. byly 
otištěny zejména drobné příspěvky k máchov
ské tematice, z nichž nej závažnější je otisk před
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nášky J. Vodáka K. H. Mácha z 1905. Bibliofil
ský charakter produkce nakladatelství krystali
zoval postupně. Knihovna Člunu se neodlišova
la od běžných čtenářských knižnic té doby 
a účast grafiků V. H. Brunnera a S. Tusara se 
omezovala na obálku a titulní list. Teprve 
Hyperionem se oběma grafikům, na něž v pová
lečných svazcích šťastně navázal C. Bouda, po
dařilo vytvořit typ knižnice oscilující mezi bi
bliofilským tiskem a běžnou užitkovou knihou, 
a to jak výtvarnou podobou (standardní formát 
malé osmerky, kvalitní papír a tisk, neokázalá 
individuální výzdoba každého svazku, část ná
kladu v nakladatelské kožené vazbě), tak i ná
kladem (500-800 výt.). Další knižnice směřova
ly spíše k výlučné bibliofilii (Stožár, Editio prin- 
ceps), ojedinělý pokus o knižnici užitkovou 
(Nová edice Hyperionu) byl záhy opuštěn. Na 
výzdobě a úpravě knižnic se podílely zejm. vý
tvarníci C. Bouda, J. Čapek, F. Kobliha, J. Ko- 
nůpek, V. Mašek, F. Muzika, K. Svolinský, 
K. Teige, V. Tittelbach, Toyen aj., typografové 
K. Dyrynk, R. Hála, M. Kaláb, knihaři L. Bra
dáč, A. Tvrdý. Na tisku se podíleli zejm. Prů
myslová a Státní tiskárna v Praze, Kryl a Scotti 
v Novém Jičíně. Samostatně byly vydány sou
bory grafických listů kmenových výtvarníků 
nakladatelství S. Tusara (Malostranský feje
ton), C. Boudy (Strašidla), J. Konůpka (Máj, 
RKZ); prvé dva znamenají současně pokusy 
o založení samostatných grafických knižnic. 
- Význam H. tkví především v komentovaných 
vydáních děl české starší literatury, zejm. má
chovského okruhu, a v bibliofilských vydáních 
původní básnické tvorby soudobých českých 
autorů. Páteří nakladatelství a současně obra
zem vývoje badatelských zájmů K. Janského 
byla knižnice Hyperion, jejíž obsahová i for
mální struktura inspirovala několik dalších vy
davatelů k následování (Bibelot L. Bradáče, 
Špalíček K. Reichla, Ratolest V. Šmíd ta aj.). 
Nevýdělečný charakter nakladatelství (Janský 
měl stálé občanské zaměstnání) umožnil napl
nit ediční program bez komerčních kompro
misů.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Knihovna 
Člunu (1911-12); Hyperion (1913-34, 1954); Stožár 
(1923—42); Nová edice Hyperionu (1925-26); Editio 
princeps (1928-44); Svítání (1945-47). - Ostatní: 
Edice Hyperionu (1914, 1 sv.); Grafická edice Hyperi
onu (1923, 1 sv.). I SOUBORNÉ VYDÁNÍ: 
K. H. Mácha (10 sv. v rámci knižnice Hyperion). 
IZ OSTATNÍ PRODUKCE: J. Hora: Ozvěna (1929);

J. Vodák: K. H. Mácha (1936). I PERIODIKA: 
Oznamovatel Člunu (nakl. věstník, 1913-14, č. 1-2).
■

LITERATURA: K. Resler: Padesát let K. Janské
ho (1941); sb. Kytičky na hrob malé paní (1954).

az

Miloslav Hýsek
* 15. 1. 1885 Němčíce u Blanska
† 10. 2. 1957 Praha

Pozitivisticky orientovaný literární historik, autor 
materiálově dokumentačních prací o českých spisova
telích; editor. V raném období též básník, prozaik 
a dramatik.

V rodné vsi, kde byl jeho učitelem vlastní otec, 
navštěvoval obecnou školu. 1896 začal studovat 
na českém gymnáziu v Brně (mat. 1904); z pro
fesorů měli na něho vliv folklorista F. Bartoš, 
historik F. Kameníček a teolog J. Sedlák.
V době středoškolských studií se H. podílel na 
venkovských ochotnických představeních a při
spíval básněmi do hektografovaného časopisu 
Aurora. 1904-08 studoval na pražské filoz. fa
kultě bohemistiku a germanistiku; 1906 absol
voval semestr na univerzitě v Berlíně (žák slavis- 
ty A. Brůcknera), 1906/07 dva semestry na uni
verzitě ve Vídni (přednášky a seminární cvičení 
V. Jagiče). Z pražských vysokoškolských učitelů 
na něho nejvíce působili bohemista J. Vlček 
a germanista A. Kraus. Po složení doktorských 
zkoušek (1908; disertační práce Burgerovy ohla
sy v české literatuře otištěna t. r. v Listech filolo
gických) studoval H. ještě krátký čas v Mnicho
vě a v Krakově. Jednoroční vojenskou službu si 
odbyl 1909-10 ve Vídni, Mostu (Bruck) n. Lita- 
vou a Budapešti. Od podzimu 1910 působil jako 
profesor na gymnáziu v Truhlářské ul. v Praze 
a později (do 1922) na reál, gymnáziu na Král. 
Vinohradech. Na výzvu J. Vlčka se 1912 habili
toval v oboru dějin české literatury spisem Lite
rární Morava v letech 1849-1885. 1914 podnikl 
pětiměsíční cestu do Ruska a celou první svět, 
válku prožil na frontách v Polsku a na Ukraji
ně. 1922 byl jmenován mimořádným, 1927 řád
ným profesorem dějin české literatury na praž
ské filoz. fakultě. Byl členem několika vědec
kých institucí a společností; od 1934 stál v čele 
Jednoty českých filologů, 1937 byl zvolen jejím 
čestným členem, 1939-45 byl sekretářem 3. tří
dy ČAVU. Rozsáhlá byla i jeho přednášková 
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činnost. V červnu 1939 byl bez svého vědomí 
a souhlasu jmenován předsedou Kulturní rady, 
organizace stojící pod německým dozorem, 
a setrval v této funkci až do 1944, kdy nadřízená 
místa radu rozpustila. Po osvobození se H. ne
vyhnul podezření ze spolupráce s Němci a 1945 
mu bylo zakázáno pokračovat v práci na UK, 
ačkoliv se profesorský sbor filoz. fakulty takřka 
jednomyslně (proti byl jediný hlas) za něho 
postavil a dosvědčil čestnost jeho chování 
v době okupace. H. se měl dokonce za svou 
činnost zodpovídat před Lidovým soudem, ža
loba však byla shledána bezpředmětnou. Tepr
ve koncem 1947 začal znovu působit na univer
zitě, ale již od 1. 4. 1948 byl přeložen na dovole
nou a 1949 penzionován. Zbytek života vyplnil 
rozsáhlou ediční činností.

H. mladické básně a prózy, plně poplatné 
době svého vzniku, těžily námětově i výrazově 
z literatury konce století (H. sám si záhy uvědo
mil jejich nepůvodnost). Ojedinělým pokusem 
dramatickým zůstala aktovka Město, otištěná 
1910 v Moravské orlici. V literární vědě patřil
H. k pozdním představitelům pozitivismu. Jako 
žák J. Vlčka chtěl aplikovat jeho metodu i na 
novou a nejnovější literaturu. Při práci na habi
litačním spisu, který byl pokusem o syntetický 
obraz novější literatury na Moravě, si uvědomil 
obtíže plynoucí z nedostatečné znalosti faktů. 
Proto se začal systematicky věnovat práci doku
mentačního charakteru a shromažďovat mate
riál k dějinám nové české literatury. Svou meto
du založil na zkoumání a kritickém hodnocení 
archívních a knihopisných pramenů, zdůrazňo
val význam korespondence, vzpomínek a pa
mětí pro literárněhistorické poznání autora 
a jeho díla; v mnoha případech tak korigoval 
výsledek dosavadní literární historie. Koncen
trace na izolovaná fakta však H. bránila dospět 
k hierarchizaci jevů a k historické metodě 
v pravém slova smyslu. Literaturu chápal jako 
projev ducha a snah národa, a proto důsledně 
přihlížel k její národně a společensky výchovné 
funkci. V podobiznách i větších monografic
kých studiích časopiseckých i knižních zachytil 
profily spisovatelů významných (A. Stašek,
I. Herrmann) i méně známých nebo opomíje
ných (B. Jablonský, B. Janda, S. Heller, 
F. B. Mikovec aj.) a se zvláštní zálibou se vracel 
k autorům zapomenutým a předčasně zemře
lým (Ztrhané struny zvuk); v těchto případech 
zůstávají H. portréty často jedinými informace
mi. Pozornost obracel i k těm oblastem z tvorby 

významných autorů, jimiž se literární věda do
sud zabývala jen sporadicky (Jiráskovy verše, 
Klicperovy poslední historické povídky). Ně
kterými vůdčími zjevy české literatury se H. za
býval celistvě. Dosud si udržuje poznávací hod
notu kniha J. K. Tyl; publikace Tři kapitoly 
o Petru Bezručovi ovlivnila další výzkum vyvra
cením představy o básníkovi jako bludném bal
vanu bez souvislosti s domácí tradicí. Široké 
faktografické znalosti vedly H. i k srovnávacím 
látkoslovným studiím (Bílá hora... v české lite
ratuře, Antika v české literatuře, Zižka v novo- 
české beletrii). Projevoval zájem i o slovanské 
literatury, především polskou (Z. Miriam Przes- 
mycki, W. S. Reymont, H. Sienkiewicz, J. Tu- 
wim, S. Wyspiaňski aj.). Organickou součástí 
H. pojetí literární historie byla ediční práce. 
V souvislosti s vlastivědným zaměřením prv
ních literárněhistorických prací vydával díla 
moravských spisovatelů (J. Merhaut, J. Uher, 
H. Babička), pak se zaměřil na edice význam
ných autorů (K. Světlá, bratří Mrštíkové, F. Ge- 
llner aj.). Vydání souborného díla O. Březiny 
bylo ve své době považováno za vzornou vědec
kou edici, usilující o autentický text a vysvětlu
jící genezi publikovaných prací; pozdější vývoj 
literární vědy ukázal, že tento přístup není prost 
subjektivismu. Součástí H. edic byl důkladný 
faktografický komentář, namnoze objevný (Ba
bička B. Němcové). Vedle J. Jakubce patřil H. 
k editorům připravujícím základy pozdější tex- 
tologie. Pečoval i o vydávání dokumentů důleži
tých pro literárněhistorické bádání (knižnice 
Paměti v nakl. Fr. Borový, jím založená a říze
ná, a Archív literárněhistorický, vycházející ja
ko příloha Listů filologických).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Josef Kučera (Marginálie
1950) , K. Kříž (Marginálie 1950), Miloslav Nemo 
(Dvacátý věk 1901), Mir. H. Verner (Dvacátý věk 
1904), Miroslav H. Verner (Nový život 1904), Oldřich 
Horský (Morava 1901); jk (Marginálie 1950), Ik (LD
1951) , M. H. (od 1908), Mil. H. (od 1911), vh, -vh, 
-vh., -vh- (od 1914). ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach 
Akad. spolku ve Vídni (1909); Almanach ČAVU 
(1929-33); Almanach Kmene (1931-32); sb. Alois 
Jirásek (1921); Atheneum (1922); sb. Božena Němco
vá 1820-1862 (1912); sb. Brněnské Vesně k 701etému 
trvání (1940); Cesta (1919-27); Čas (1908-22); ČČM 
(1908-30); Čas. čes. turistů (1921); Čas. Matice mo
ravské (Brno, 1906-20; 1909 Dějiny tzv. moravského 
separatismu, i sep.); Čas. pro mod. filologii (1911-21); 
Čas. Vlasten. spolku muzejního v Olomouci 
(1912-20); Čes. mysl (1919); Čes. revue (1919-20); 
Ces. věda (1914-20); Čes. slovo (1940); Českosl. diva
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dlo (1924); Českosl. republika (1921-23); Čes. časopis 
filologický (1942-44); Čes. deník (1941); Čes. hudební 
máj (1941); Čes. lid (1924); Čes. zápas (1941); Čtvrtky 
(1932-35); sb. Čtyři ze Sobotky (1937, studie 
J. L. Turnovský); Den; sb. Doba bělohorská a Al
brecht z Valdštejna (1934); Dvacátý věk (Brno 
1901-04); Dvořákův jubilejní rok. Program oslav 
v Praze (1941); Hlídka (Brno, 1907); sb. Hudba a ná
rod (1940); alm. Chudým dětem; sb. In memoriam- 
Fr. Borový (1937); Jeviště (1920-22); sb. Jos. R. Vilí
mek - osobnost i závod (1937); sb. J. S. Macharovi 
(Vídeň 1914); Kalendář českožidovský (1935); Kmen 
(1919-21); sb. Královny, kněžny a velké ženy české 
(1940); sb. Kutná Hora Jos. K. Tylovi (1941); Legie 
(1931); Lid. demokracie (1951); Lid. noviny 
(1909-41); Lit. rozhledy (1924-29); Lumír (1907-35); 
Marginálie (1950); Morava (Brno, 1901-02); Mor. 
orlice (Brno, 1905-10); Mor. slezská revue (Mor. 
Ostrava, 1906-14); Mor. kraj (1905); Most (1921-22); 
sb. Na Bílé hoře (1921); sb. Na paměť 100. narození 
Anny Sázavské (1925); Národní a Stavovské divadlo 
(1924, 1927); Nár. listy (1911-37); Nár. noviny (1905); 
Nár. politika (1940); Nár. práce (1941); Národopisný 
věstník českoslovanský (1922); Naše doba (1913-24); 
Naše řeč (1935); Naše věda (1920-24); Naše žně 
(1906); Neděle (1904-05); Novina (1915); Nový život 
(1902-04); Od Ještěda k Troskám (Turnov, 1928-37); 
sb. Od Klicpery k Stroupežnickému (1942); 81. výsta
va Jednoty umělců výtvarných v Praze (1936); Osvěta 
(1920); Osvětové rozhledy (1926); Osvětový věstník 
Podbrdska (Beroun, 1924); Otavan (Písek, 1928-29); 
sb. Památce H. Sienkiewicze národ československý 
(1924); sb. Památce W. A. Mozarta. K 150. výročí 
umělcovy smrti (1941); Památník českého stát. reál, 
gymnázia v Brně (1929); Panoráma (1940-41); Po
kroková revue (1912/13); Prager Presse (1923-26); 
Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kul
tury (1925); Přehled (1910-11); Ročenka Čs. republi
ky (1929-32); Ročenka dobročinného komitétu v Br
ně (1940); Ročenka Rozhledů po literatuře a umění 
(1934); Role (1921); Rozhledy (1908); Rozpravy 
Aventina (1928-32); Rozvoj (1921); Sborník Blaho- 
slavův 1523-1923 (1923); Sborník moravskoslezský 
(Mor. Ostrava, 1919/20); Sborník prací věnovaných 
prof. J. Máchalovi k sedmdesátým narozeninám 
1855-1925 (1925); Sborník Společnosti J. Vrchlické
ho (1918); Sborník Žižkův 1424-1924 (1924); Slánský 
obzor (1939); Slovanský přehled (1909—18); Slovan
ský sborník (1923); Slovenský denník (1925); Středa 
(1912); Studentský almanach (1905); Svensk-Tjecko- 
slovakiska Sállkapet (Uppsala, 1925); Šwi^t (Varšava, 
1922); Šwi^t slowianski (1909); Tribuna (1922); Umě
lecký list (1919); sb. Univerzita Karlova J. Nerudovi 
(1934); sb. Ústř. matice školská na oslavu 251eté čin
nosti ...(1905); Venkov (1936-42); Věstník ČAVU 
(1939); Věstník Čs. akademie zemědělské (1937); 
Věstník čes. profesorů (1914); Vídeňský deník (1923); 
Výroční zpráva c. k. reál, gymnázia v Praze na Novém 
Městě v Truhlářské ulici (1913); sb. Z dějin české 

literatury (1920); Zlín (1937); Zrání (1919-20); Zvon 
(1913-34); Ženský obzor (1930/31). I KNIŽNĚ. Prá
ce o literatuře: Literární Morava v letech 1849-1885 
(1911); Alois Jirásek (1921); J. K. Tyl (1926); Komen
ský v beletrii (1931); Antal Stašek (1933); Ignát Herr- 
mann (1934); Tři kapitoly o Petru Bezručovi (1934); 
Památce Antonína Breitenbachera (1937); K národní 
kultuře (1940); Literární besedy (1940); O Josefu Ho
lečkovi, O bratrech Mrštících (1941); - posmrtně: 
Paměti (1970, ed. D. Jeřábek, V. Válek). I KORES
PONDENCE: Š. Vlašín, J. Hek: Korespondence P. 
Bezruče a M. H. z let 1926-1932, Sborník NM 12, 
1966, ř. C - lit. historie, 1967. ■ REDIGOVAL perio
dika: Česká věda (1914-20), Naše věda (1921—24), 
Listy filologické (1929-45, s jinými; též red. příl. 
Archív literárněhistorický); sborníky: Z dějin české 
literatury (1920, s J. Jakubcem), Alois Jirásek (1921, 
s K. B. Mádlem), Sborník prací věnovaných prof. J. 
Máchalovi k sedmdesátým narozeninám 1855-1925 
(1925, s J. Horákem), Světozor památce Aloise Jirás
ka (1930); edice: Naše lidová četba (1911), Paměti 
(1925-42), Sbírky přednášek a rozprav řada 1. Exten
ze vysokých škol pražských (1929-36, s T. Kašpár
kem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: J. Merhaut: Vý
bor z fejetonů (1908) + Básně (1908); J. Uher: Lite
rární pozůstalost 1,2(1910, 1913,sM. Soukupovou) 
+ O lidech kočovných (výbor, 1940) + Dílo (1954);
H. Babička: O české literatuře (1910); Povídky (výběr 
z moravských autorů, 2 sv., b. d., 1911); J. K. Tyl: 
Paňáci ze švestek a jiné povídky (1911) + Fidlovačka 
aneb Žádný hněv a žádná rvačka (1926) + Výbor 
z prací (1935) + Beznoska (1940); J. V. Sládek: Výbor 
z básní (1912); O. Březina, A. Sova, V. Dyk: Výbor 
z lyriky (1912); A. Balcárek: Básně (1913); K. Světlá: 
Vesnický román (1913) + Výbor z povídek a upomí
nek (1914) + Kříž u potoka (1940) + Zvonečková 
královna (1941) + Romaneta a novely (1943) + 
Z ještědských povídek (1947); L. Linhart: Sad opuště
ných (1913); F. J. Kubíček: Rozesmaliáda a jiné práce 
(1921); E. Bozděch: Dobrodruzi (1922); J. Vlk: Básně 
(1926); F. Gellner: Spisy 1-3 (1926-27); T. G. Masa
ryk: O studiu děl básnických (1926); Dopisy O. Březi
ny F. Bauerovi (1929); A. Jirásek: Básně (1930) 
+ Předehra k divadelní hře začaté r. 1893 (1937); 
Naše legie v Rusku (1932, výbor z díla R. Medka a J. 
Kopty); O. Březina: Spisy 1-3 (1933); Kde domov 
můj? (1934); B. Němcová: Babička (1935); F. S. Pro
cházka: Král Ječmínek (1935); J. Sepský: Toman 
a lesní panna (parodie, 1935); J. B. Pichl: Vlastenecké 
vzpomínky (1936); A. Stašek: Záboj (1937); Památce
K. H. Máchy (1937); K. Sabina: Vzpomínky (1937);
F. L. Čelakovský: Růže stolistá (1940); V. Kosmák: 
Z kukátek a obrázků (1940) + Z románových obrazů 
(1940); A. J. Zima: Oldřich a Božena (1940); J. Svá
tek: Bitva bělohorská 1-3 (1940); Ztrhané struny 
zvuk (1940, výbor z díla předčasně zemřelých básní
ků); Moravský kras v krásném písemnictví (1942); F. 
Jilík: Děcka (1947); F. X. Svoboda: Roztomilý člověk 
(1948); A. Mrštík: Moravské obrázky (1949); V. Mrš-
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tik: Povídky a obrázky (1949) + Zumři (1950) 
+ Santa Lucia (1952); A. a V. Mrštíkové: Obrázky 
z cest (1953). I

LITERATURA: F. X. Šalda: ref. Dějiny tzv. mo
ravského separatismu, Novina 1909 → KP 7 (1953); 
• ref. Literární Morava v letech 1849-1885: K. Hikl, 
Novina 5,1911/12; K. V. (Velemínský), Naše doba 19, 
1911/12, s. 701; K. Rieger, ČMM 1912, s. 458; 
J. Folprecht, ČMF 1912, s. 155; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1912, s. 859; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 29, 
1911/12, s. 266; F. Sekanina, Zvon 12, 1911/12, s. 588; 
F. V. Autrata, Přehled 10, 1911/12, s. 706; A. Hartl, 
Samostatnost 8. 2. 1912; A. Pražák, LidN 15. 2. 1912; 
-es-, PL 26. 5. 1912; Ant. Veselý, Čes. revue 1912/13, 
s. 61; J. Kabelík, MSIR 10, 1913/14, s. 36 •;• ref. 
J. K. Tyl: F. Götz, NO 20. 6. 1926; A. N. (Novák), 
LidN 11. 7. 1926; AMP. (A. M. Píša), PL 18. 7. 1926 
a Sever a východ 1926, s. 217; -och- (F. S. Procházka), 
Zvon 27, 1926/27, s. 27 •;• ref. Komenský v beletrii: 
A. N. (Novák), LidN 3. 12. 1931; J. B. (Čapek), Čin 3, 
1931/32, s. 401; S. (B. Slavík), RA 7, 1931/32, s. 151

ref. A. Stašek: J. B. Č. (Čapek), Naše doba 41, 
1933/34, s. 571; L. Jehl, Čin 1934, s. 165; no (A. No
vák), LidN 20. 12. 1933 •;• ref. I. Herrmann: G. (F. 
Götz), NO 19. 7. 1934; A. N. (Novák), LidN 15. 8. 
1934; AMP. (A. M. Píša), PL 17. 8. 1934; A. Č. 
(Černík), Čin 1934, s. 998; H. J. (Jelínek), Lumír 60, 
1933/34, s. 544; -och- (F. S. Procházka), Zvon 34, 
1933/34, s. 715 •;• ref. Tři kapitoly o P. Bezručovi: 
J. B. Č. (Čapek), Naše doba 42, 1934/35, s. 61 (též ref.
I. Herrmann); K. J. (Juda), Střední škola 15, 1934/35, 
s. 32 (též ref. I. Herrmann); -och- (F. S. Procházka), 
Zvon 35, 1934/35, s. 70 •;• ref. K národní kultuře: 
vbk. (V. Běhounek), Nár. práce 18. 6. 1940; 
A. M. Brousil, Venkov 23. 6. 1940; -u., LitN 1940, 
s. 140 •;• ref. Literární besedy: K. P. (Polák), Nár. 
práce 9. 8. 1940; A. Pražák, Naše věda 1941, s. 42;
F. Krčma, Střední škola 21, 1940/41, s. 270; M. B., 
Zvon 41, 1940/41, s. 98 (též ref. K národní kultuře)

nekrology: K. Krejčí, LitN 1957, č. 7; -vn- 
(M. Novotný), Zprávy Spolku čes. bibliofilů 1957, 
č. 2-3; F. Vodička, ČLit 1957; J. Strnadel, NŽ 1957, 
s. 451; J. Špét, Čas. Společnosti přátel starožitností 
1957, s. 110; M. Laiske, LD 12. 2. 1957 a Obrana lidu 
14. 2. 1957; P. Eisner, Svob. slovo 13. 2. 1957 •;
G. Franci: Vzpomínáme M. H., LD 15. 1. 1960;
A. C. Nor: Literární seminář, LD 22. 3. 1963 + Když
H. diskutoval s Fučíkem, Univerzita Karlova 1966; 
D. Jeřábek in M. H.: Paměti (1970); • ref. Paměti: 
M. Pohorský, ČLit 1970; J. Marek, ČMM 1970;
B. Beneš, Rovnost 10. 7. 1970; R. Pražák, VVM 1970; 
gs. (O. Sus), Texty 1970, č. 10; (vc). (V. Cvek), LD 
18. 7. 1970 •; V. Ficek: Slezsko, Ostravsko a Polsko 
v Pamětech M. H., SISb 1971; J. Heyduk: Znalec 
literární Moravy, LD 10. 2. 1972; V. Martínek: M. H., 
in Živné zdroje (1972); F. Kutnar in Přehledné dějiny 
českého dějepisectví 2 (1977, s. 395); J. Brambora: Mé 
setkání s M. H., LD 10. 2. 1977; D. Jeřábek: Objevitel 
literární Moravy, LD 15. 1. 1985.

Pč

Filip Hyšman

* 6. 1. 1851 Strakonice
† 5. 8. 1922 Nové Strašecí

Autor loutkových her, pohádek a veršů pro děti 
a mládež.

Záhy osiřel, po vychozeni obecné školy se vyučil 
truhlářem. 1867 vstoupil na reálku v Písku, kde 
se spřátelil se spolužákem M. Alšem a navázal 
blízký kontakt s básníkem A. Heydukem. 1872 
přestoupil na učitelský ústav v Hradci Král. 
Zkoušky způsobilostí k vyučování na obecných 
školách složil 1876 a pro školy měšťanské 1877 
(obor gramaticko-historický). Vyučoval v Písku 
(1873/74), v Protivíně (1874/75), opět v Písku 
(1875-78), v Černoušku pod Řípem (1878/79). 
1879 se stal učitelem na měšťan, škole ve Sla
ném, 1896 byl jmenován zatímním ředitelem 
a 1897 ředitelem měšťan, školy v Novém Straše
cí, do důchodu odešel 1916. Byl pohřben v No
vém Strašecí.

H. se věnoval zejména tvorbě pro děti a starší 
mládež. Byl autorem řady loutkových her, které 
byly hrány novostrašeckými ochotníky, ale vět
šinou zůstaly v rukopise. Jeho poezie určená 
dětem se často blíží prostým říkadlům s pravi
delnou veršovou i rytmickou výstavbou; je pro 
ni příznačný výrazný didaktický záměr s cílem 
posilovat dětskou lásku k rodičům, vlasti a pří
rodě (Z dětského ráje). V tomto duchu také psal 
verše k obrázkovým sešitkům pro nejmenší děti. 
V Ohlasu našich dějin H. romantickými obrázky 
z minulosti i rozsáhlejšími epickými skladbami 
přibližuje dětem konkrétní historické události 
i regionální pověsti, často s ostrým protiněmec- 
kým vyhrocením. Vínek z říkadel a básniček pro 
útlé dítky prezentuje H. poezii příležitostnou 
- dětské modlitby, přání a koledy, inspirované 
hudebností lidové poezie. Motivy klasických 
i cizích pohádek zpracoval H. ve veršované sbír
ce Doma a v přírodě a v prozaickém souboru 
Zimní květy. Byl rovněž spoluautorem instruk
tážních spisků, seznamujících děti s historickým 
vývojem a pracovními základy řemesel (Návště
vou v dílnách) a podrobného průvodce po slán
ském kraji.

PŘÍSPĚVKY in: alm. Anemónky (1872); Besídka 
malých (1879-1904); Budečská zahrada (1875-83); 
Květy mládeže; sb. Koleda; alm. Kytice (1881); Malý 
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čtenář (1885-1902); Naší mládeži; sb. Svity (1880); 
Zlaté mládí. I KNIŽNĚ. Beletrie (vesměs pro ml.): 
Jeník (BB 1878); Doma a v přírodě (BB b.d., 1884); 
Šťastné doby (BB 1888); Všeliká zvířata (BB 1888); 
Z dětského ráje (BB b.d., 1889); Zimní květy (PP b.d., 
1889, s A. M. Lounským); Dětské radovánky (BB 
1891); Na dětských táčkách (BB 1891); Dobré děti 
(BB b.d., 1892); Nerozum a svévole (PP b.d., 1892); 
Pěkné zábavky (BB b.d., 1892); Naše kočička (BB 
b.d., 1892); Domácí zvířata (BB b.d., 1893); Vínek 
z říkadel a básniček pro útlé dítky (1893); Ohlas 
našich dějin (BB 1895); Doba mládí (BB 1896); Doma 
a na dvoře (BB 1897); Pěkné obrázky pro hodné dítky 
(BB 1898); Koráb Noemův (BB 1899); Na květoucím 
luhu (BB 1901); Malým dětem (BB 1903); Ze života 
dítek (BB 1903); Nepravý císař Josef II. (D b.d., 
1912); Hodiny (BB b.d.); Ženich na Holubíně aneb 
Zkouška mládí (D b.d.); mimoto veršíky k obrázko
vým knížkám (např. Hry a zábavky, Potěšení dítek, 
Z doby šťastného mládí). - Ostatní práce: Popis ok
resního hejtmanství slánského (1887, s O. G. Paroub- 
kem); Sbírka slohových úkolů pro školy obecné 
a měšťanské (1892, s A. Mojžíšem); Návštěvou v díl
nách 1-2 (1901, 1903, s A. Mojžíšem). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Blahopřejník (1891); Včelka (výbor 
z českých básníků, 1893, s A. Mojžíšem); Dopisovatel 
mládeže, obsahující dopisy pro hochy a dívky (1897, 
s A. Mojžíšem). I

LITERATURA: B. L. Tyšler: ref. Jeník, Lit. listy 
1881, s. 27 + Náš Slavín, Malý čtenář 8, 1888/89, 
s. 208; V. Špaček: ref. Z dětského ráje, Lit. listy 1890, 
s. 130.

mn

Jindřich Michal Hýzrle z Chodů

* 10. 1. 1575
† 18. 4. 1665 Praha

Válečník a dvořan, autor německých a českých pa
mětí.

Psán též H. z Chodova, Heinrich Hiesserle von 
Chodau. - Pocházel ze zchudlé vladycké rodiny, 
jeho rodiče (otec Kryštof H., matka Ludmila 
z rodu Robmhapů ze Suché) pobývali aspoň 
dočasně v Kutné Hoře, ale zbohatnout důlním 
podnikáním se jim zřejmě nepodařilo. Byl dán 
asi 1584 do služby jako páže k Janovi z Pern- 
štějna. Přešel ke katolictví a 1587 přijal službu 
u bratra* Rudolfa II., arciknížete Arnošta, na 
jeho vídeňském dvoře a od 1593 na dvoře 
v Bruselu. Vedle češtiny a němčiny si osvojil 
značné jazykové znalosti z latiny, francouzštiny, 

španělštiny a italštiny, později se dohovořil 
i polský a maďarský. Účast ve válce v Uhrách 
(boje s Turky, tažení císařských proti Štěpánu 
Bočkajovi) vyplnila - s přestávkami - jeho život 
od 1594 do 1605. Dědictvím po strýci získal 
rodinný statek, 1597 se oženil. 1607 se vypravil 
na cestu za poznáním přes Německo do Fran
cie, Anglie a Nizozemí se zastávkami u řady 
evropských dvorů. 1608 vstoupil jako jezdecký 
důstojník do služeb čes. stavů a 1608-09 se 
účastnil císařského poselstva k severoněmec- 
kým knížatům. 1610 ho přijal císařův synovec 
pasovský biskup arcikníže Leopold za svého 
komoří. Pro tento vztah k Leopoldovi upadl 
H. o rok později, jako nejvyšší zbrojmistr čes. 
stavovského vojska, do podezření, že při neú
spěšné obraně Malé Strany proti Pasovským 
byl ve spojení s nepřítelem, a třebaže mu vina 
nebyla prokázána, ztratil natrvalo důvěru čes. 
stavů; od císaře byl však téhož roku povýšen 
mezi říšské barony. Z Leopoldových služeb pře
šel H. k jinému členu dynastie, Karlovi Burgav- 
skému, kde ho zastihlo čes. stavovské povstání. 
Následující války se H. účastnil na straně císa
řově. Po pádu povstání se v jižních Čechách 
podílel vojensky na provádění násilné rekatoli
zace a získal zde též některé konfiskované stat
ky, za saského vpádu 1631 byl velitelem posád
ky v Čes. Budějovicích. Za své zásluhy byl už 
1629 povýšen do panského stavu a svůj pozdní 
druhý (1637) a třetí (1644) sňatek uzavíral již 
s dcerami z předních šlechtických rodů.

Paměti sepisoval H. v obdobích, kdy mezi 
vojenskou nebo dvorskou službou pobýval 
u rodiny. Opíral se o deníkové zápisky, které si 
vedl už od mládí. 1611-12 začal psát paměti 
německy a dovedl je od narození po 1611. 1614 
začal s pamětmi česky psanými, jimiž znovu 
zachytil veškeré dění od počátku až po závěr 
cesty po západní Evropě 1607. Po 1621 pokra
čoval v pamětech německých a dovedl je až po 
tento rok, dále zapisoval už jen ojedinělé udá
losti, hlavně rodinné, a přepisoval některé do
kumenty osobní povahy. Zprávou o majetko
vém podělení synů Karla a Václava německé 
paměti končí. České paměti, které zůstaly tor
zem, jsou rozsahově podstatně širší než němec
ké, třebaže vyprávějí o kratším úseku autorova 
života. Události časového úseku, v němž se 
s německými kryjí, jsou kromě rozsahu podány 
shodně a v témž pořadí. Německé paměti se 
dochovaly v kaligrafickém přepise, jejž dal 
H. pořídit a opatřit řadou barevných ilustrací.
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Při přepise byla předloha zároveň stylisticky 
upravována, jak svědčí nižší stylová i jazyková 
úroveň poslední části textu, jejž H. dopisoval 
vlastní rukou. České paměti jsou celé autogra- 
fem a z jejich stylu je patrné, že česky se autor 
vyjadřoval snáze. Literární hodnota pamětí 
spočívá v autentičnosti a bezprostředním podá
ní pestrých a nezřídka dobrodružných váleč
ných i cestovních zážitků. Události a jevy rušné 
doby vnímal ovšem H. při svém politicky nevý
znamném postavení pohledem řadového pozo
rovatele, nepronikajícím za jejich vnější tvář
nost a omezeným předměty vlastního zájmu. 
Cena pamětí jako historického pramene je ze
jména v pasáži o pasovském vpádu namnoze 
jedinečná. H. je též autorem německé rozpravy 
o zemské obraně (1616), původně určené čes
kým stavům; je vložena do německých pamětí.

EDICE: Příběhy J. Hýzrla z Ch. (1979; čes. paměti ed. 
V. Petráčková, J. Vogeltanz, něm. překl. A. Šimečko
vé). - Ukázky: (z čes. pamětí) in J. Jireček: Antologie 
z literatury české 2 (1881, 4. vyd.); (z něm. pamětí) in 
Sněmy české 15/1 (1917, č. 145, ed. J. B. Novák). ■ 

LITERATURA: J. Jireček: Rukověť 1 (1875);
V. Florián: J. M. H. z Ch., 41. výr. zpráva c. k. reál, 
gymnázia v Domažlicích, 1912; A. Truhlář: J. M. H. 
z Ch. Dodatky a opravy k biografiím..., ČČM 1913, 
s. 173; J. B. Novák in Rudolf II. a jeho pád (1935);
L. Petráňová: Příběhy z dob mušketýrů, J. Petráň: 
Geneze H. literárního díla, J. Vacková: Ilustrace
H. pamětí, vše in Příběhy J. Hýzrla z Ch. (1979);
J. Polišenský: ref. Příběhy..., ČNM 149, 180, řada 
historická, č. 3-4; E. Petrů in Vzrušující skutečnost 
(1984).

ep

Václav Cháb

* 30. 3. 1895 Černov u Pelhřimova
† 9. 6. 1983 Praha

Kulturní a politický publicista, beletrista, překladatel 
z ruštiny.

Pocházel z rolnické rodiny. Chodil do gymnázia 
v Pelhřimově (1906-12) a v Jindř. Hradci, po 
maturitě (1914) se dal zapsat na práva v Praze, 
přijal však místo vychovatele v rodině hr. Thu- 
na (místodržitele v Dalmácii) a odjel do Zada
ní. Na jaře 1915 narukoval a v srpnu byl poslán 
na východní frontu; za měsíc přeběhl k Rusům. 
1916 se přihlásil do legií a bojoval proti Něm

cům (Bachmač). 1919 aktivně vystoupil proti 
štefánikovské linii intervence a byl degradován 
a odsouzen pro vzpouru (srov. F. Halas st. v kn. 
Bez legend). Po návratu do vlasti (1920) praco
val nejprve jako zřízenec v levě orientovaném 
Svazu čs. legionářů, poté jako redaktor jeho 
týdeníku Přerod. 1921-24 byl redaktorem 
Legionářského směru, 1924-38 a 1945-48 re
daktorem Nár. osvobození (s výjimkou 
1932-34, kdy žil jako nezávislý literát). 1935 
navštívil s novinářskou delegací SSSR. Úzce 
spolupracoval s ateistickým sdružením Volná 
myšlenka, v jehož nakladatelství vydal řadu 
svých aktuálních publicistických spisků. Na 
konci 1938 byl krátce redaktorem Práva lidu, 
1939-41 odpovědným redaktorem deníku Naše 
zprávy. Po zastavení listu se živil spoluprací 
s Hokrovým nakladatelstvím. Byl činný v ile
gálním odboji, po válce vyznamenán. 1952-59 
pracoval jako redaktor ve Státním pedagogic
kém nakladatelství a překládal odbornou so
větskou literaturu. Za své dlouholeté novinář
ské činnosti se stýkal s řadou předních českých 
spisovatelů, osobní přátelství ho pojilo zejména 
s J. Koptou, K. Novým a J. Weissem. Na odpo
činku žil v Praze.

V denní žurnalistice (politická a kulturní 
publicistika, fejetonistika, literární kritika), jež 
tvořila hlavní náplň jeho literární činnosti, usi
loval Ch. o faktickou věcnost, střídmost a obec
nou srozumitelnost vyjádření. Jeho stati, úvahy, 
polemiky i knižní studie jsou proniknuty hlubo
kým demokratismem a vycházejí z postoje pro
stého člověka; vyznačují se důsledným odporem 
k militarismu, velkoburžoazii a extrémní poli
tické pravici. Tyto základní vlastnosti má i Ch. 
tvorba beletristická, vyrůstající z osobního pro
žitku první světové války. Hrdiny jeho povídek 
jsou vždy obyčejní vojáci či bezbranní vesniča
né, válečná skutečnost a její důsledky jsou zo
brazovány jejich očima jakoby v autentickém 
záznamu, do něhož autor vstupuje ostře a pře
sně viděnými detaily (atmosféra prostředí, 
obraz krajiny). Obdobnou metodou jsou zpra
covány také dvě historické epizody (boje 
u Bachmače a na Sibiři), kdy Ch. líčí věci, jak se 
skutečně staly, a zbavuje události jejich doda
tečné mytizace. Ch. vztah k Rusku a k ruské 
a sovětské literatuře, vyjadřovaný v žurnalistic
ké praxi, se projevil také v jeho rozsáhlé práci 
překladatelské a v monografické studii 
o L. N. Tolstém.
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PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. Pravda, Jan Pravda, 
Unus; -á-, Ch., Chb., chb., -chb-, -chb.-, V. Ch., 
v. chb., Vach, vchb., -vchb-, us, -us. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. osvěta (1928-33); Českosl. legionář (1925, 1934); 
Čin (1931-37); Dobrý den (1927-28); Kultura doby 
(1937); Legionářský směr (od 1921); Lid. noviny 
(1939); Lit. noviny (1927-31); Lit. rozhledy (1929); 
Nár. osvobození (1924-38, 1945-48); Nár. práce 
(1939); Národnostní obzor (1933-34); Naše zprávy 
(1939-41); Nová svoboda (1937); Panoráma (1938); 
Přerod (1923-24); Rozhledy (1934); Sobota; Věstník 
českosl. novinářů (1934); Volná myšlenka. I KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Co udělal Yi-Nin- 
-Čen a jiné povídky (1928); Bachmač - březen 1918 
(P 1930, přeprac. vyd. 1948); Jihočeský selský vůdce 
Radola (Rp 1931); Mariinsk-Kungur (PP 1931); Ces
ta Sovětským svazem (Rp 1935); K. Havlíček Borov
ský (1936); Kdo je K. Havlíček Borovský (1946); Kdo 
je Jan Herben (1947); L. N. Tolstoj (1948). - Překla
dy: L. N. Andrejev: Deník Satanův (1924, s F. Šifte- 
rem); V. V. Ivanov: Podivuhodná putování krejčího 
Ivana Fokina, Stalo se na řece Tun (1926); H. Dome- 
la: Falešný princ (1927, s B. Mathesiem); M. Koščina: 
Sestra Maria Immacolata (1927); L. N. Tolstoj: Vojna 
a mír (1928) + Anna Karenina (1929) + Dětství, 
Chlapectví, Jinošství (1929) + Kozáci, Sevastopol 
(1929) + Kreutzerova sonáta a jiné povídky 
(1929) + Otec Sergej a jiné povídky (1929) + Vzkří
šení (1929); M. Krleža: Tři domobranci (1926) + Ba
rák pět Bé, Smrt Františka Kadavera (1929) + Na 
frontu (1930); V. I. Němirovič-Dančenko: Když zvo
ny zvoní (1930); L. N. Sejfullina: Přestupnici 
(1927) + Kain-Kabak (1929); L. Belmont: Tajné líče
ní před porotou (1931); N. I. Kočin: Děvčata od 
Volhy (1935); I. Kozlov: V krymském podzemí (1949); 
V. A. Samojlov: Děžněv a jeho doba (1950); V. I. Pr- 
janišnikov: Vesmír (1950); B. A. Voroncov-Veljami- 
nov: Hovory o přírodě a člověku (1950); A. J. Molod- 
čikov: Člověk mění přírodu (1950); N. M. Karatajev: 
N. M. Prževalskij a jeho objevy ve střední Asii (1951); 
V. I. Žukov aj.: Stachanovský technicko-hospodářský 
plán (1951); L. B. Severcova: A. N. Severcov (1951);
M. I. Palagina: Mimoškolní práce s dětmi (1951); 
P. J. Polubarinova-Kočina: Život a působení
S. V. Kovalevské (1951); I. a L. Krupenikovi: Cesty 
a výpravy V. V. Dokučajeva (1952); A. M. Filippov: 
Společensky užitečná práce venkovské školy (1952);
N. I. Alpatov: Mimotřídní výchovná práce v městské 
střední škole (1953); K. P. Jagodovskij: Praktické pří
rodovědecké práce v počáteční škole (1953). - Ostatní 
práce: Bohové, náboženství a kněží (1926); Jak se 
dělají noviny (1932); Několik legionářských co a jak 
(1932); Spasí Radola Gajda a jeho fašismus náš lid? 
(1932); Komu by pomohly Kobzinkovy Židenice, 
kdyby se byly podařily? (1933); Lipanská bitva (1934, 
pseud. J. Pravda); Andrej Hlinka (1934); Mezi mírem 
a válkou (1934, pseud. Jan Pravda); Orgán bojující 
demokracie (1934); 500. výročí kompaktát (1936); 
Prezident Edvard Beneš (1936); Revoluce zavazuje!

(1937); Dominikánské milióny lehce vydělané (1937); 
Německý vpád na slovanský východ (1938, přeprac. 
vyd. 1948); Slovník cizích slov (1940); Dějiny Francie 
od doby předhistorické až do r. 1947 (1947); Dějiny 
Anglie od dávnověku do roku 1947 (1947); Dějiny 
států a národů amerických od prvního osídlení až do
r. 1947 (1947); 30. výročí listopadové revoluce v Rus
ku (1947). I REDIGOVAL časopis'. Literární noviny 
(1927, č. 2-10); kalendáře: Kalendář Nár. osvobození 
na rok 1928 (1927), ...na rok 1929 (1928). ■

LITERATURA: • ref. Co udělal Yi-Nin-Čen...: 
F. (F. Götz), NO 7. 10. 1928; -Fkz- (F. K. Zeman), 
Nár. práce 6. 12. 1928; AMP. (A. M. Píša), PL 16. 12. 
1928; h-, Děln. osvěta 1928, s. 301 •; O. Kolman: ref. 
překl. Na frontu, LidN 13. 2. 1930; • ref. Bachmač...: 
K. Zmrhal, NO 29. 6. 1930; A. H. (Hartl), NO 
18. 7. 1930; J. Hora, Čes. slovo 1. 8. 1930; -k., Čin 1, 
1929/30, s. 1 240; K. Š. (Štorch), RA 6, 1930/31,
s. 252; vz. (V. Zelinka), Zvon 31, 1930/31, s. 166 
ref. Mariinsk-Kungur: G. (F. Götz), NO 29. 11. 1931; 
M. Volf, LidN 9. 12. 1931; vbk. (V. Běhounek), Děln. 
osvěta 1931, s. 389 •;• ref. Jak se dělají noviny: Bk. 
(V. Brtník), Venkov 31. 3. 1932; JŠr. (J. Šnobr), RA 7, 
1931/32, s. 323; L. J. (Jehl), Čin 3, 1931/32, s. 759; 
n. (M. Novotný), Rozhledy 1932, s. 46 •;• ref. Andrej 
Hlinka: J. Koudelka, PL 27. 9. 1934; B. Koutník, Čin 
1934, s. 1 042; JŠr. (J. Šnobr), Rozhledy 1934, s. 120

ref. Cesta Sovětským svazem: hjk, LidN
4. 3. 1936; vbk. (V Běhounek), Děln. osvěta 1936, 
s. 59; M. Majerová, Čin 1936, s. 26 •;• ref.
K. H. Havlíček Borovský: Ktk (B. Koutník), Čin 
1936, s. 316; Kc (J. Kunc), Rozhledy 1936, s. 187; 
n. (M. Novotný), LitN 9,1936/37, č. 5; V. Tichý, Děln. 
osvěta 1936, s. 282 •;• V. Osvald: ref. Revoluce zava
zuje!, NO 20. 6. 1937; K. Juda: ref. Německý vpád..., 
Střední škola 19, 1938/39, s. 164; il. (J. Vopařil): 75 let 
českého novináře, Hlas revoluce 1970, č. 14.

bš

Chaloupecký (1)

* 4. 10. 1786 Poděbrady
† 19. 12. 1869 Praha

Obrozenský básník, přispěvatel posledního svazku 
Puchmajerova almanachu.

Chodil do městské školy v rodišti, v Praze vy
studoval novoměstské gymnázium (1800-05), 
tzv. tříletou filozofii (do 1808) a právnickou 
fakultu (do 1811). Po právní praxi byl 1815 
ustanoven aktuárem u trestního soudu v Hradci 
Král, (tam bydlil do 1834), 1818 byl radním 
v Třebechovicích, pak justiciárem na okolních 
panstvích a statcích. Justiciárem byl i po přestě
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hování do Prahy 1834 až do zrušení patrimo- 
niální jurisdikce 1850. Jeho zálibou bylo studi
um filologie a hospodářských věd.

Ch. patří mezi mladší autory, kteří se nově 
objevili v posledním svazku Puchmajerova al
manachu (1814). Jeho tamní báseň náboženské
ho rozjímání (Spokojenost) je jedinou jeho zná
mou skladbou.
PŘÍSPĚVKY in: alm. Nové básně (1814, red. 
A. J. Puchmajer).

mo

Václav Chaloupecký (2)

* 12. 5. 1882 Dětěnice u Jičína
† 22. 11. 1951 Dětěnice

Historik a archivář, badatel zabývající se nejstaršími 
staroslověnskými a českými legendami a jejich editor; 
v mládí autor veršů a překladů německé poezie.

Studoval gymnázium v Ml. Boleslavi 
(1894-1900) a v Jičíně (1900-02), pak historii 
na pražské filoz. fakultě jako žák J. Golla 
a J. Pekaře (doktorát 1907 prací Jan IV. z Dra
žíc, poslední biskup pražský). Po studiích se stal 
správcem lobkovického archívu a knihovny 
v Roudnici n. L., kde působil do první světové 
války (z pramenů roudnického archívu také 
vycházel ve svých pracích o předhusitských Če
chách). Po návratu z vojenské služby se 1918 
habilitoval na nově zřízené univerzitě Komen
ského v Bratislavě prací České rebelie v Podřip- 
sku; 1922 byl jmenován státním inspektorem 
archívů a knihoven pro Slovensko. Během své
ho bratislavského působení (od 1923 řádný pro
fesor československých dějin) se stal děkanem 
filoz. fakulty i rektorem univerzity, spoluredigo- 
val Sborník a Spisy fakulty. 1938 přešel na praž
skou filoz. fakultu jako nástupce J. Pekaře. Me
ziválečná činnost na Slovensku orientovala Ch. 
k slovenským dějinám a k česko-slovenským 
vztahům v minulosti i přítomnosti; jejich pojetí 
v duchu čechoslovakismu vyvolávalo kritiku 
v řadách slovenských vědců. V posledním ob
dobí se Ch. věnoval nej starším obdobím čes
kých dějin, zejména vzniku českého státu a jeho 
prvním kulturním projevům. V pracích o této 
době také leží hlavní Ch. význam jako historika.

Na gymnáziu začal Ch. časopisecky publiko
vat verše a překlady německé poezie (mj. 
R. Dehmel, H. Heine, R. M. Rilke), 1903 založil 

s L. Hájkem Domažlickým, R. Haškem aj. Vol
né sdružení literární Syrinx. Jeho verše (zprvu 
nejčastěji pod pseud. V. Ch. Banjom), poplatné 
dobovým literárním proudům a proměňující se 
podle nich, obsáhly jak elegické tóny rozerva- 
nectví a stylizovanou dekadentní erotiku, tak 
milostnou lyriku popěvkového charakteru a sa
tiru na soudobé literáty (V. Dyk, K. Babánek, 
V. Dresler, Kruh českých spisovatelů). Brzy se 
však Ch. začal věnovat jen historii. Zkoumání 
počátků českého státu ho přivedlo ke studiu 
nej starších legend jako vyprávěcích pramenů 
k obrazu politického a kulturního života té 
doby. Z podnětu svatováclavského milénia ana
lyzoval a vydal nej starší václavské a ludmilské 
legendy se zřetelem k jejich vztahu k legendě 
Kristiánově, jejíž původ z konce 10. století pro
kazoval ve stopách svého učitele J. Pekaře. Jeho 
čtenářský výbor z nej starších legend domácího 
původu Na úsvitu křesťanství sehrál v okupač
ních letech důležitou národně uvědomovací 
úlohu. Nedokončenou práci o středověkých 
prokopských legendách, jejich vzájemném vzta
hu, chronologii a historické ceně revidoval 
a doplnil po Ch. smrti B. Ryba. Ch. se rovněž 
zabýval původem staroslověnských historic
kých zpěvů, slovenskými literárními falzy a li
dovou poezií.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jiří Banjom, V. C. Ban- 
jomt V. Ch. Banjom; V. CH. ■ PŘÍSPĚVKY in: Bese
dy Času (1903); Bratislava (1927 Radla Anastazius, 
druh Vojtěchův, organizátor uherské církve, i sep., 
1928 Slovenské diecéze a takřečená apoštolská práva, 
i sep.); Časopis Matice moravské (1914 Štítný a Chel- 
čický); Časopis Společnosti přátel starožitností; Čes. 
časopis historický (1928 Martinská deklarace a její 
politické osudy, i sep.); sb. Dějiny lidstva 3 (1937, 
Počátky státu českého a polského); Hlas národa 
(1903); Jitřenka (Polička, 1905); Květy (1904); Lid. 
noviny (od 1926); Lumír (1899, verše); Moderní revue 
(1902-03, verše); Moderní život (1903, verše); Nár. 
osvobození (1926); Pekařův sborník (1930, Uherská 
politika Přemysla Otakara II.); Prager Rundschau 
(1931); Prúdy (Bratislava); Rudé květy (1902, verše); 
Sborník filozofickej fakulty univerzity Komenského 
v Bratislavě (od 1923); Šibeničky (1903, verše); Věda 
česká (1914); Věstník KČSN (1925); Zvon (1902). 
■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Prameny 10. století, 
legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile
(1939).  - Práce historické: Jan IV. z Dražíc, poslední 
biskup pražský (1908); František Palacký (1912); 
Česká rebelie na Podřipsku (1918); O Řípu (1919); 
Praga caput regni (1919); Naša Bratislava (1920); 
K nejstarším dějinám Bratislavy (1922); Staré Sloven
sko (1923); Dvě studie k dějinám Podkarpatská 
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(1925); Selská otázka v husitství (1926); Zápas o Slo
vensko 1918 (1930); Univerzita Petra Pázmánya 
a Slovensko 1635-1935 (1935); Nitra a počátky křes
ťanství, in Dva články o Pribinovi (b. d., 1935, 
s J. Hofmanem); Arnošt z Pardubic, první arcibiskup 
pražský (1346-1364) (1941); Královna Alžběta a Ka
rel IV. (1947); Valaši na Slovensku (1947); Karlova 
univerzita v Praze (1948, též angl., franc. a ruský); 
Inaugurační diplomy krále Jana z r. 1310 a 1311 
(1949). ■ REDIGOVAL časopis'. Čes. časopis histo
rický (1946-49; 1946 s K. Stloukalem, J. Werstadtem, 
1947-49 s K. Stloukalem); sborník'. Sborník filozofic
ké) fakulty univerzity Komenského v Bratislavě (od 
1923, s M. Weingartem); knižnice: Spisy filozofické) 
fakulty univerzity Komenského v Bratislavě (1923-25 
s M. Weingartem, 1926-35 ještě s J. Králem, 1936 s F. 
Ryšánkem, J. Tvrdým), Vysokoškolské rukověti 3, 
řada spisů duchovědných (1934, s V. Grohem, J. Krá
lem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Účet pokladníka 
arcibiskupství pražského z let 1382-83 (1912); Kniha 
žilinská (1934); Středověké listy ze Slovenska (1937); 
Legendy o sv. Ludmile, o sv. Václavu a sv. Cyrilu 
a Metodějovi (1939); Na úsvitu křesťanství (1942); 
Středověké legendy prokopské (1953, s B. Rybou). ■

LITERATURA: • ref. František Palacký: H. Opo
čenský, Novina 5, 1911/12, s. 539; M. (V. Martínek), 
MS1R 9, 1912/13, s. 203; R. (V. Červinka), Zlatá 
Praha 30, 1912/13, s. 167 •;• -er: Průvodce některých 
staroslověnských zpěvů historických, LidN 
13. 3. 1925; tk (F. Trávníček): Československá jedno
ta, LidN 29. 4. 1933; o. (M. Novotný): Ti, kteří zradili 
Múzu 2, LitN 1938, č. 3; • ref. Prameny 10. století...: 
F. Trávníček, LidN 27. 3. 1940; F. M. Bartoš, Nár. 
práce 2. 6. 1940; M. Volf, Naše zprávy 1940, s. 7; 
K. Horálek, SaS 1941, s. 94; K. Doskočil, Řád 1941, 
s. 37; J. Vilikovský, Naše věda 1941, s. 81 a Řád 1941, 
s. 199, 1942, s. 256 •; K. P. (Polák): ref. Na úsvitu 
křesťanství, Nár. práce 15. 8. 1942; R. Holinka: K še
desátinám univ. prof. dr. V. Ch., ČSPS 1946, s. 266; 
• nekrology: A. Pražák, Slovesná věda 1951, s. 238; 
-b-, LD 27. 11. 1951; an., Svob. slovo 27. 11. 1951; an., 
LidN 28. 11. 1951; R. Holinka, ČSPS 1952, s. 172; 
K.Chotek, Národopisný věstník československý 1953, 
s. 158 •; F. M. Bartoš: ref. Středověké legendy pro
kopské, Křesťanská revue 1954, s. 647; F. Kutnar in 
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 
2 (1977, s. 267).

jk> zp

Josef Chaloupka

* 4. 6. 1898 Brno
† 24. 1. 1930 Brno

Básník a dramatik, v jehož díle se opojení dynamikou 
života později zklidnilo ve zduchovnělý lyrismus.

Vystudoval učitelský ústav v Brně (1917), byl 
odveden a na ruské frontě zraněn. 1919 začal 
učit v Měníně u Brna, od 1920 až do smrti 
působil na rodinné škole Vesny v Brně (za ředi
telování K. Elgarta Sokola). Byl spoluzaklada
telem Literární skupiny a po jejím zániku se stal 
členem Moravského kola spisovatelů. Oženil se 
1927; 1928 podnikl cestu do Francie. Koncem 
20. let se léčil na nervovou chorobu. Zemřel 
krátce po návratu z nemocnice na otravu svíti
plynem; není jasno, zda šlo o sebevraždu, nebo 
o nešťastnou náhodu. Pohřben byl v Brně- 
Králově Poli.

Ch. sdílel sice s generací nastupující po první 
světové válce její životní dychtivost, ta se však 
v jeho básnické prvotině Vzplanutí neprojevila 
výbojnou smyslovostí jako u ostatních, nýbrž 
nabyla podoby duchovního včlenění do elemen
tárních kosmických sil. Ch. v tom navázal na 
Theerův intelektualistický idealismus a zároveň 
na tematickou a tvárnou uvolněnost expresio- 
nistické poezie. Po ohlasu tzv. proletářské poe
zie (v básni k 1. máji Před vítězstvím) se veršova
ná skladba Kamarád mrtvých včlenila do řady 
tehdejších pokusů o baladu: příběh lásky, vydo
bývané v zápase se smrtí, byl podřízen lyricky 
vyjádřené básníkově touze po nalezení životní 
jistoty. Úsilí o překonání vnitřní disharmonie 
naplnilo také sbírku Hlas a mlčení; přírodní 
dojem se tu stává východiskem pro nadčasovou 
evokaci celku všeho dění. Do této metafyzické 
roviny přenášel Ch. i tematiku milostnou. 
Sbírkou Tvůj bližní, vydanou po několikaletém 
odmlčení, se příznačný životní postoj a motivy 
Ch. poezie konkretizovaly a prohloubily. Cesta 
k bližním zde už nebyla pouze postulována, 
lyrismus baladických příběhů vycházel ze soucí
tění s různorodým utrpením druhých bytostí; 
obdobně ústřední oddíl, věnovaný krajinám, 
přinesl namísto dřívějšího neměnného gesta ži
votního opojení pokus sugerovat specifičnost 
určitých míst a chvil. Ch. volný verš se zde 
ukáznil a zmelodičtěl a sklon k symbolům a ale
goriím ustoupil přesnému pojmenování. Někte
ré básně z pozůstalosti (Poslední melodie) se 
takto přiblížily oproštěnému typu staré čínské 
poezie, a zvláště verše inspirované zájezdem do 
Francie potvrdily, že Ch. lyrismus nedbal jevové 
barvitosti věcí, ale vyrůstal z duchovního sou
znění s nimi. Ch. doménou byly verše, ale bibli
ofilsky vyšla mj. i jedna jeho báseň v próze 
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a v Brně bylo provedeno jeho tragické drama; 
nepublikovány zůstaly čtyři aktovky, řada krát
kých próz a román Zajatci Rudého ostrova.

PŘÍSPĚVKY in: Bibliofil (1928-30); Host (1921-27); 
Index (1929); Jeviště (1920); Lid. noviny (1919-30); 
Lumír (1924-30); Mladý svět (Brno, povídky a po
hádky); Moderní revue (1918-19); Moravskoslez. re
vue (1920); Nár. osvobození (1928-29); sb. Našemu 
osvoboditeli (1926); Niva (Brno, 1921—30); Panoráma 
(1929); Ruch (1926-30); Tvar (1927); Zvon (1919). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Vzplanutí (BB 1920); Před ví
tězstvím (B 1922); Kamarád mrtvých (B 1922); Hlas 
a mlčení (BB 1923); Tvůj bližní (BB 1927); Pozdrav 
jubilejní výstavě brněnské (B 1928); Hledejte milence 
(B v próze, 1928); - posmrtně: Píseň o štěstí a smutku 
Li-tai-pe (B 1932); Poslední melodie (BB 1938, ed. 
F. Götz). I SCÉNICKY. Hra: Vteřina slávy (1920). 
■ KORESPONDENCE: J. Hek: Z dokumentů a ko
respondence Literární skupiny 1919-1935 (L. Blatné
mu z 1921), Sborník NM 12, řada C, lit. hist., 1967; 
J. Skutil: J. Ch. (L. Blatnému, K. Elgartu Sokolovi 
z 1921-28), Vlastivědná ročenka Okresního archívu 
v Blansku 2 (1968) + Z neznámých básní a z kores
pondence J. Ch. (L. Hudcové z 1923), Vlastivědná 
ročenka Okresního archívu v Blansku 5 (1970). I RE
DIGOVAL časopis: Niva (1925-1930, č. 1); kalendář: 
Rodinný kalendář Nového lidu na rok 1926 (1925); 
knižnici: Knižnice Ruchu (od 1926). I

LITERATURA: • ref. Vzplanutí: Š. Jež, Cesta 2, 
1919/20, s. 890; J. Krecar, MR 1919/20, sv. 35, s. 359;
O. Š. (Šimek), LidN 6. 11. 1920; Č. Jeřábek, MS1R
1920, s. 59; J. Knap, Pramen 1920, s. 231; J. H. (Ho
ra), Kmen 4, 1920/21, s. 59; A. N. (Novák), Lumír
1921, s. 51 •; E. S. (K. Elgart Sokol): ref. Vteřina 
slávy, LidN 19. 5. 1920; • ref. Před vítězstvím: F. Götz, 
Host 1, 1921/22, s. 185; A. N. (Novák), LidN 27.
5. 1922 •;• ref. Kamarád mrtvých: A. N. (Novák), 
LidN 18. 6. 1922; B. V. (Václavek), Čs. noviny 19. 
7. 1922; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 23. 
7. 1922; A. M. Píša, Proletkult 1, 1922/23, sv. 2, s. 94

ref. Hlas a mlčení: A. N. (Novák), LidN 29.
4. 1923; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 17.
6. 1923; M. Rutte, NL 23. 11. 1923; F. Götz, Host 2, 
1922/23, s. 245 •; F. X. Šalda: Básně J. Ch., Kritika 
1924, s. 78 → KP 12 (1959); Ant. Veselý in Listy 
autorům (1924); • ref. Tvůj bližní: A. N. (Novák), 
LidN 29. 5. 1927; J. V. Sedlák, Tribuna 7. 6. 1927; 
F. Götz, NO 25. 12. 1927; md. (M. Dvořák), Tvar 
1927, s. 127; AMP. (A. M. Píša), Lit. svět 1, 1927/28, 
č. 4; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 28,1927/28, s. 14 
nekrology: Z. Spilka, Stráž socialismu 25. 1. 1930; 
J. B. Svrček, Mor. slovo 25. 1. 1930; F. Götz, Lit. roz
hledy 14, 1929/30, s. 200; Č. Jeřábek, RA 5, 1929/30, 
s. 220; A. Novák, Lumír 56, 1929/30, s. 268; V. Raffel, 
RA 5, 1929/30, s. 219; F. X. Šalda, ŠZáp 2, 1929/30; 
Ad. Veselý, Lumír 56, 1929/30, s. 269; B. V. (Václa
vek), ReD 3, 1929/31, s. 284 → Kritické stati z třicá
tých let (1975); D. Chalupa, Niva 1930, s. 20; M. Jir

ko, Sever a východ 1930, s. 198; L. Novomeský, Tvor
ba 1930, s. 79 → Moderní česká literatura a umění 
(1974); J. Staněk, Kolo 1930; A. Trýb, Pokrokový 
obzor 1930, č. 5; F. Halas, Panoráma 8, 1930/31 
→ Imagena (1971) •; Oý (J. Opolský): ref. Kamarád 
mrtvých (nové vyd.), Lumír 56, 1929/30, s. 498; Ad. 
Veselý: Posthuma J. Ch., RA 6, 1930/31, s. 466; 
B. Václavek: J. Ch., Index 1932 → Literární studie 
a podobizny (1962); F. Götz: J. Ch., Panoráma 
1938 + in J. Ch.: Poslední melodie (1938); • ref. Po
slední melodie: -bdř (K. Bednář), Čteme 1, 1938/39, 
s. 34; B. V. (Václavek), Index 1939, s. 45; amp. (A. 
M. Píša), Nár. práce 31. 1. 1939 •; B. S. (Slavík): Deset 
let od smrti J. Ch., LidN 17. 10. 1940; V. Urbánek: 
Chlapec a básník (s citací z korespondence), LidN
I. 2. 1942; Č. Jeřábek: Nedožité jubileum, Rovnost
5. 5. 1958 + in V paměti a v srdci (1961, s. 119);
J. Skutil: J. Ch., Vlastivědná ročenka Okresního ar
chívu v Blansku 2 (1968); J. M. W. (Weimann): Tvůj 
bližní J. Ch., Rovnost 17. 10. 1970; V. Pazourek: 
Básničtí souputníci, Svob. slovo 21. 1. 1975; sk.: Bás
ník ticha a sociální naděje, Kam v Brně za kulturou 
1978, č. 9.

pb, šv

Dalibor Chalupa

* 27. 1. 1900 Letovice u Boskovic
† 14. 6. 1983 Praha

Lyrický básník a tvůrčí pracovník v oblasti rozhlaso
vé dramaturgie a režie.

1914-18 vystudoval učitelský ústav v Brně, na 
konci války narukoval do Willersdorfu v Ra
kousku. 1919-30 vyučoval na obecných a měš
ťan. školách v Brně. 1930 se stal tajemníkem 
brněnského Radiojournalu, 1934 vedoucím lit. 
a dramatického oddělení Čs. rozhlasu v Brně; 
1932 a 1934 podnikl cesty do Itálie. 1945 přešel 
do Prahy jako šéf lit. a dramatického odboru 
Čs. rozhlasu, od 1955 byl dramaturgem a ve
doucím oddělení rozhlasových her. 1970-77 
přednášel na DÁMU rozhlasovou dramaturgii 
a režii. Patřil mezi spoluzakladatele brněnské 
Literární skupiny, pak byl členem Kola morav
ských spisovatelů. V sezóně 1927/28 byl umělec
kým vedoucím a režisérem Akademické scény 
v Brně, 1940 režisérem Lidového divadla a ex
terním profesorem estetiky dramatu na Drama
tické konzervatoři v Brně.

V literatuře se Ch. zprvu etabloval jako lyrik 
reflexívními a programově humanistickými ver
ši, akcentujícími spojení přírody s člověkem, 
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pokoru a milostný cit, a to v poeticky kultivova
ných sbírkách Brázda v duši a Duhové poledníky. 
Do sbírky Promlčené výzvy opožděně shrnul 
básně z 1923-25, psané z přátelství k básnic
kým druhům z Literární skupiny J. Wolkrovi,
J. Chaloupkovi, L. Blatnému a B. Vlčkovi. 
Později se věnoval pouze rozhlasové práci, v níž 
se prosadil nejen jako dramatik, režisér a repor
tér, ale také jako rozhlasový publicista, teoretik 
a tvůrce jejího moderního pojetí. Rozhlasovou 
činnost chápal jako svébytnou oblast s vlastní 
estetikou, nebál se experimentu a pokoušel se 
v ní harmonicky spojovat uměleckost s lidovos
tí, ať ve vlastních dramatizacích jevištních her 
a próz nebo v pásmech (od 1931 Bratr Promé
theův, Josef Ressel, Mikoláš Aleš, Josef Mánes, 
Pavel Křížkovský, T. A. Edison, A. S. Puškin 
atd.), či při vynalézavě koncipovaných reportá
žích a hovorech před mikrofonem. Pro náročné 
pojetí rozhlasové činnosti zainteresoval bohatý 
kruh odborně i umělecky vyspělých spolupra
covníků (např. J. Bezdíček, G. Černušák, 
F. Kožík, J. Mahen, L. Pulkrábek, B. Václavek).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dalibor Chvoj (Vídeňský 
deník), Ivan Bor, J. Bor; D. Ch., ra. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Blok; Cep (1914, verše); Cesta (1919-21); Host 
(1921-28); Lid. noviny (od 1927); Lumír; Moravsko
slezská revue (Mor. Ostrava, 1919); Náš rozhlas (teo- 
ret. čl.); Niva (Brno, 1930); Pramen (Plzeň, 1920); 
Právo lidu; Ranní noviny (1934); Rozhlasová práce 
(teoret. čl.); Sborník Literární skupiny (1923); Scéna 
(1977, vzpomínky); Socialistická budoucnost; Stráž 
socialismu (Brno); Svoboda (Brno); Vídeňský deník 
(1918, PP, FF). I KNIŽNĚ. Beletrie: Brázda v duši 
(BB 1920); Duhové poledníky (BB 1927); Promlčené 
výzvy (BB 1940); Šťastný nový rok (BB 1946). ■ RE
DIGOVAL almanach: Verda stacio. Esperanta alma- 
nako de la Čehoslovaka rádio (Brno 1937, 
s J. V. Šamlou). I

LITERATURA: • ref. Brázda v duši: J. Krecar, 
MR 1919/20, sv. 35, s. 359; J. Knap, Pramen 1920, 
s. 231; Č. Jeřábek, MS IR 1920, s. 59; J. H. (Hora), 
Kmen 4, 1920/21, s. 59 •;• ref. Duhové poledníky: Rč 
(V. Renč), Časopis agrárního studenstva 2, 1927/28, 
s. 74; G. (F. Götz), NO 26. 8. 1928; J. B. Čapek, Host 
7, 1927/28, s. 215 •; AMP. (A. M. Píša): ref. Pro
mlčené výzvy, Nár. práce 12. 1. 1941; • k šedesátinám:
K. Zajíček, HD 1960; zv (Z. Vavřík), LitN 1960, č. 4; 
an., Čs. rozhlas a televize 1960, č. 5e;e k pětašedesáti- 
nám: F. K. Zeman, Rozhlasová práce 1965, č. 2; vl 
(Š. Vlašín), Rovnost 26. 1. 1965 •;• k sedmdesátinám: 
Č. Jeřábek, Rovnost 27. 1. 1970; F. Kožík, Práce 
27. 1. 1970; V. Pazourek, Svob. slovo 27. 1. 1970; 
M. Stuchl, Divadelní noviny 13, 1969/70, č. 11 •; 
V. Pazourek: Básničtí souputníci, Svob. slovo 

21. 1. 1975; • k pětasedmdesátinám: M. Rusinský, 
Ostravský večerník 29. 1. 1975; F. K. Zeman, Rozhlas 
17. 2. 1975 •; V. Remeš: Odešel D. Ch., Rozhlas 1983, 
č. 30.

sb

František Chalupa

* 30. 12. 1857 Velké Králice (Kralice) u Kutné 
Hory

† 1. 1. 1890 Praha

Básník, překladatel zaměřený zejména na ruskou poe
zii, autor venkovských povídek a črt ze Železných hor, 
literární historik.

Studoval gymnázium v Hradci Král, (jako cho
vanec katol. ústavu pro nemajetné studenty 
Borromeum), po maturitě (1877) klasickou filo
logii na filoz. fakultě v Praze. Po roztržce s rodi
nou zůstal bez finanční podpory, těžce se živil 
kondicemi a prvními literárními honoráři, na
konec studia opustil. Vedle latiny a řečtiny (pře
klady z Tibulla a Ovidia, cena za práci o Epi- 
ktétově filozofii) se od středoškolských dob vě
noval studiu ruského a polského jazyka, z nichž 
již na gymnáziu začal překládat. Aktivně se 
účastnil života Umělecké besedy (kratší dobu 
i jako knihovník), zejm. jejího literárního odbo
ru, jehož byl jednatelem a kde často přednášel 
o literárních novinkách, o starším českém pí
semnictví i o ruské, polské a slovenské literatu
ře. Na počátku 80. let redigoval čas. Ruch, dále 
se podílel na redakci Pečírkova národního ka
lendáře, jinak žil jako volný, hmotně nezajištěný 
spisovatel a překladatel. Bohémské sklony 
a vysilující existenční zápas ho přiblížily před
časné smrti na tuberkulózu. Pohřben byl na 
Olšanských hřbitovech. - Ch. je hrdinou České
ho románu (1892) od V. Řezníčka.

Ch. vstoupil do literatury 1878 verši v alma
nachu Máj mezi prvními básnickými epigony 
Vrchlického, pokoušejícími se spojit jeho poeti
ku s domácími a slovanskými látkami. Ch. ly
rické básně, na něž působila vedle ruské popuš- 
kinovské lyriky i raná poezie Nerudova, tíhnou 
k výrazové prostotě, k písňovosti a ke zřetelné
mu pointování, zatímco jeho rozsáhlejší epika, 
oslavující hrdiny české a slovanské historie, je 
bližší patetickému, intonačně plynulému verši 
lumírovců. V rozsáhlé činnosti překladatelské 
se Ch. zaměřoval na polské a hlavně ruské bás
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nictví 19. století (A. S. Puškin, A. A. Fet, 
A. N. Majkov, F. I. Ťutčev, N. A. Někrasov), 
zvláštní zájem projevoval o lyriku a žánrový 
obrázek tzv. selské linie ruské poezie (A. V. Kol- 
cov, P. K. Kozlov); přes ruštinu přeložil i části 
Ševčenkova Kobzara. V časopisech 80. let uve
řejnil řadu ukázek ze soudobé ruské prózy 
(G. I. Uspenskij, L. N. Samsonov, F. M. Dosto- 
jevskij). Z Ch. prozaických prací jsou nejživot
nější vesnické obrázky a črty ze Železných hor 
(Naše ves jindy a dnes), založené na charakteris
tických detailech sociálního i duchovního živo
ta venkovanů a projevující důvěrnou znalost 
jejich životních podmínek. Ve své době byly 
podnětné i Ch. práce literárněhistorické (napsal 
několik monografických studií a chystal knihy 
o J. Nerudovi a P. Chocholouškovi) a jeho čin
nost kritická, v níž vystupoval jako přívrženec 
tzv. národního směru. Jeho přehled české lite
rární produkce za rok 1880, vypracovaný pro 
Výroční zprávu Literárního odboru Umělecké 
besedy, podnítil širokou polemiku mezi lumí- 
rovci a odpůrci tzv. kosmopolitní orientace čes
kého básnictví (E. Krásnohorská, R. Pokorný 
aj.). Některé práce zůstaly nedokončenými pro
jekty, v pozůstalosti zbylo i několik nevydaných 
děl (román Kladivo a kovadlina, básnické sbírky 
Od nás a Lipový květ).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antonín Chocholka (Šo
tek), Václav Jalovec, Václav Jarovec (Švanda dudák); 
Fr. Chp., Ch., ch., X (Posel z Prahy). I PŘÍSPĚVKY 
irv. Almanach čes. omladiny (1879); alm. Biblí k svo
bodě (1882); Čes. Thalia (1888); Čes. včela (1878-79); 
Čes. noviny (1882); Hvězda (1885); Jarý věk (1884); 
Koleda (Olomouc, 1878-80); Květy (1879—84); Lit. 
obzor (1882); Lumír (1878-79); alm. Máj (1878); Nár. 
listy (1879-80, 1883-85); Naše hlasy (1883 ukázka 
z životopisu J. Nerudy); Osvěta (1879-86); Paleček 
(1879); Pečírkův nár. kalendář na rok 1885, 1886, 
1888; Pokrok (1878); Posel z Prahy (1878-79); Roz
hledy literární (1886); Ruch (1879-84; 1882 O bás
nictví českém za posledních dob, 1883 Obrany jazyka 
a národnosti české, 1884 cyklus básní Deset lístků 
z deníku); Studentské listy (1882); Světozor (1879-88; 
1882 studie o K. Světlé); Šotek (1880); Švanda dudák 
(1882-88); Vánoční album (1882); sb. Vítězslav 
(1882); Vlast’ (1887-89); Výr. zpráva Lit. odboru 
Umělecké besedy (1880); Zlatá Praha (1884-89; 1886 
Jan Neruda a jeho doba). I KNIŽNĚ. Beletrie'. Záviš 
(B 1883); Dítě (P 1885); Naše ves jindy a dnes (PP 
1886); Poslední Přemyslovec (P 1886); Zpěvy boha
týrské (BB 1889). - Překlady. Kvítí z ruských luhů 
(1885); Niva (1885). ■ KORESPONDENCE: M. No
votný: Co si dva studenti psali v letech 1877-1878 
(vzáj. koresp. s P. Hrubým z Jilemnice), Lit. rozhledy 

15, 1930/31, s. 140, 178, 209, 243, 278. I REDIGO
VAL časopis'. Ruch (1880-82). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: viz KNIŽNĚ. Překlady. I

LITERATURA: J. Neruda in F. Ch.: Záviš (1883); 
• ref. Záviš: O. M. (Mokrý), Květy 1883, sv. 2, s. 497;
E. M. (Miřiovský), Pokrok 7. 12. 1883; F. Zákrejs, 
Osvěta 1884, s. 77 •; P. Marek: ref. Kvítí z ruských 
luhů a Niva, Lít. listy 1885, s. 208; -aue- (A. Pittauer): 
ref. Poslední Přemyslovec, Lit. listy 1886, s. 384; • ref. 
Naše ves...: V. Vítězný, Lit. listy 1887, s. 33; F. V. Vy
koukal, Rozhledy literární 1, 1886/87, s. 232, též Svě
tozor 21, 1886/87, s. 46, Osvěta 1887, s. 951 a Hlas 
národa 20. 5. 1887; V. K. (Kubíček), Hlídka literární 
1887, s. 16 •;• ref. Zpěvy bohatýrské: P. J. Vychodil, 
Hlídka literární 1889, s. 310; F. S. (Schulz), Zlatá 
Praha 1889, s. 504; I. Mráz, Lit. listy 1890, s. 10, 36

nekrology: A. E. M. (Mužík), Lumír 1890, s. 22; 
an., Zlatá Praha 1890, s. 94; an., Lit. listy 1890, s. 77; 
an., Hlas národa 3., 4., 5. a 7. 1. 1890; M. A. Šimáček: 
„Ruský mužik“, Hlas národa 22. 1. 1890; J. Vrba, 
Osvěta 1891, s. 91 •; M. A. Šimáček: F. Ch. Vzpomín
ka, Světozor 1890 → Sebrané spisy M. A. Š. 20 (1911);
F. Strejček: Národní škola básnická, ČMF 5, 1915/17; 
J. V. Sedlák: Jan Roháč v literatuře české, ČČM 1921, 
s. 177; M. Novotný: Listy rozlehlé z literární kroniky 
2, Lit. rozhledy 13, 1928/29, s. 187; A. N. (Novák): 
O F. Ch., LidN 9. 10. 1931; M. Hýsek: Vzpomínka na 
F. Ch., Venkov 31. 12. 1939 → Literární besedy
(1940).

//

Karel Chalupa
* 15. 12. 1864 Praha
† 6. 6. 1904 Praha

Autor humoresek a sběratel staropražských pověstí, 
spisovatel a adaptátor literatury pro mládež, zejména 
kouzelných pohádek a dobrodružných povídek.

Syn akademického malíře (krajináře), litografa 
a fotografa Františka Ch. (1828-1887). Celý 
život prožil v Praze. Absolvoval českou reálku, 
od 1890 pracoval jako kancelista c. k. školního 
knihoskladu, od 1901 do své smrti jako vrchní 
oficiál tamtéž. Byl pohřben v Praze na Olšan
ských hřbitovech.

V souladu s dobovou žánrovou oblibou psal 
Ch. ponejvíc maloměstskou a pražskou humo
resku převážně ze studentského a středostavov- 
ského prostředí, s adresnými narážkami na 
soudobý literární a kulturní život a dokonce 
i reflexemi nad vlastními žánrovými možnost
mi; některé z těchto humoresek tíhly až k črtě 
a anekdotě, jiné k povahokresebné a mravoličné 
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sociální povídce. Spolu se smyslem pro elegant
ní žurnalistický sloh projevil v nich Ch. také 
smysl pro tajemství a lidovou baladistiku, který 
pak plně uplatnil hlavně při psaní pověstí a be
letrie pro mládež. Soubor pověstí a povídek Ze 
staré Prahy (Ch. je adaptoval podle dřívějších 
sbírek i nově sebral) se stal částečně podkladem 
pro nejznámější Ch. knihu Z tajů pražských 
pověstí, první část populárního souboru, k ně
muž druhý (stejnojmenný) díl napsala P. Biliá- 
nová. Ch. texty, situované zejména do období 
od Bílé hory do první třetiny 19. století, přechá
zejí někdy od pouhého záznamu pověsti či od 
historické fejetonistické črty v skutečnou histo
rickou povídku, jejíž pověstbvé jádro je vylože
no až v explicitu. V Ch. tvorbě pro děti a mládež 
byla tendence k didaktičnosti a sentimentu 
(Zvěsti mladých let) provázena naivní bizarní 
a hrůzostrašnou romantikou (křižácká poéma 
Svatební dar) a vyvažována vitální fabulací 
(zejm. kolportážní příběhy pro chlapce); slouče
ním všech těchto prvků a pod vlivem Anderse
nových próz anticipoval Ch. typ beletrie s fan
tastickou tematikou, zejména ve své secesní 
kouzelné pohádce Propast v hoře. - Příležitost
ně publikoval Ch. v lidových časopisech a ka
lendářích též poezii a beletrizující historické 
studie z dějin Prahy.

ŠIFRA: K. Cha. ■ PŘÍSPĚVKY in\ Besedy lidu; 
Besídka malých; Jitřenka (Polička); Malý čtenář; Nár. 
listy; Niva; Paleček (od 1880); Zábavné listy. I KNIŽ
NĚ. Beletrie. Jack Rozparovač, Psaníčko (PP b. d., 
1889); Ocelový zámek (P pro ml., b. d., 1890); Jiříkův 
dobrodinec (P pro ml., b. d., 1890, spolu s G. Vnouč
kové: Odměna ptačího krále); O malém mužíčkovi 
(P pro ml., b. d., 1890, podle něm.; spolu s G. Vnouč
kové: Rozhněvané štěstí); Hodný dědic (D pro ml., 
b. d., 1891, šifra K. Cha.); Různé obrázky (PP 1891); 
Věřena na Melechově (D pro ml., b. d., 1891, šifra 
K. Cha.); Princezna Kýchavka (P pro ml., 1892, spolu 
s povídkami an. dle M. Václavka: O dvou nestejných 
bratřích a an.: O vodníkovi); Z veselých dob (PP 
1893); Zvěsti mladých let (PP pro ml., 1893); Svatební 
dar (B pro ml., b. d., 1893); U tří lip (P pro ml., 1893, 
podle A. Hofmannové); Na lovu velryb (P pro ml., 
b. d., 1894, podle O. Bergera, šifra K. Cha.); Podle 
rozmaru (PP 1894); Poklad námořního lupiče (P pro 
ml., b. d., 1894); Uzdravení (P 1894); Zdárný syn 
(D pro ml., b. d., 1895); Lokálkář „Konduktéra“ (só
lový komický výstup, b. d., 1896, spolu s K. Pelant: 
Populární přednáška p. prof. dr. Brepty); Z pražského 
ovzduší 1, 2 (PP 1897); Ze staré Prahy 1, 2 (PP 1898); 
Propast v hoře (P pro ml., 1899, 1. sv. zamýšleného 
souboru Pohádky a báchorky); Útulek na americké 
stepi (P pro ml., b. d.); Z tajů pražských pověstí 

1 (PP 1904). - Překlad'. Ch. Oudinet: Ten pán se 
zlatým skřipcem (b. d., 1897, in Tři povídky francouz
ské). I REDIGOVAL knižnice'. Storchova Knihovna 
humoru (1889), Pohádky a báchorky (1899). I

LITERATURA: JNk.: ref. Různé obrázky, Lit. 
listy 13, 1891/92, s. 60; L. G. Brodská: ref. Z veselých 
dob, Lit. listy 13,1891/92, s. 349; A. Vlas: ref. U tří lip, 
Hlídka literární 10, 1893, s. 313; KA.: K. Ch. (nekro
log), Zlatá Praha 21, 1903/04, s. 408; V. Sis in K. Ch.: 
Z tajů pražských pověstí (1946, ed. F. Pátá); K. Krejčí 
in Podivuhodné příběhy ze staré Prahy (1971).

jku

Jindřich Chalupecký

* 12. 2. 1910 Praha
† 19. 6. 1990 Praha

Výtvarný a literární kritik, esejista, zaměřený na pro
blematiku krize a perspektiv evropských uměleckých 
avantgard posurrealistického údobí; teoretický mluv
čí Skupiny 42.

Syn univ. prof. MUDr. Jindřicha Ch. 
(1864-1918), autora řady medicínských a ji
ných odborných publikací (Hudba barev, 1916, 
Heinrich Heine, 1909, aj.); jeho pozdějším otčí
mem byl MUDr. K. Fiala, překladatel a hudeb
ní a literární kritik Moderní revue. - Ch. navště
voval v Praze gymnázium v Křemencově ul. 
(mat. 1928), pak do 1932 studoval na filoz. fa
kultě UK. Prošel řadou zaměstnání (mj. učitel 
a ředitel učňovské školy), většinou v různých 
organizacích výtvarných umělců (tajemník Čes
kého bloku výtv. umělců, umělecké rady Svazu 
čs. výtv. umělců, výstavnického oddělení Ústře
dí lidové a umělecké výroby, vedoucí výtvarník 
Textilní tvorby, vedoucí teoretického oddělení 
Ústavu pro bytovou a oděvní kulturu, 1965-70 
vedoucí Špálovy galerie aj.); 1970 odešel do 
důchodu. Byl autorem několika souborných vý
stav malířů, s nimiž byl spřátelen (zejm. F. Ja
noušek a Z. Rykr), a podílel se na organizování 
výstav českého umění v cizině (Záp. Berlín, 
1966, Řím a Haag, 1969). Manželkou Ch. byla 
básnířka a překladatelka J. Hauková.

Ch. začal na počátku 30. let otiskovat výtvar
né a literární (převážně o poezii) kritiky, později 
publikoval v časopisech rozsáhlejší teoretické 
úvahy a eseje zaměřené k aktuálním filozofic
kým a tvárným otázkám soudobého umění. Už 
tyto rané stati cílily ke dvěma základním pro
blémům, charakteristickým pro celé Ch. dílo: 
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k otázce, co je umění (resp. co činí umělce sku
tečným umělcem) a ještě důsledněji k hledání 
odpovědi na otázku po smyslu umělecké tvorby 
v moderní průmyslové společnosti. Přátelské 
styky s výtvarníky (mj. V. Bartovský, F. Gross, 
F. Hudeček. F. Janoušek, J. Kolář, Z. Rykr) 
vedly Ch. k promýšlení vývojových perspektiv 
soudobého výtvarného projevu. Stálým téma
tem jeho statí, z nichž knižně vyšla přednáška 
Smysl moderního umění, se stal stav evropských 
avantgard od 30. let, dospívajících po dlouhé 
periodě vzmachu, vrcholícího uměleckými ob
jevy surrealismu, do situace jistého útlumu. Pro 
Ch. stanovisko byl charakteristický esej Svět, 
v němž žijeme, sledující rozpad obsahovosti díla 
v souvislosti s dominantním postavením meta
fory a pokoušející se stanovit hlavní rysy obno
vené tematičnosti postavantgardní tvorby. 
Představou umění jako „svědka života“ a pro
klamací návratu k věcem, mezi nimiž se žije, 
a k „úděsnému a slavnému dramatu“ lidské 
každodennosti se Ch. stať stala - spolu s další, 
nazvanou Generace a obhajující moderní umění 
proti té části vlastní generace, jejímž mluvčím se 
stal K. Bednář svým Slovem k mladým - názo
rovým východiskem uměleckého programu 
básníků a výtvarníků Skupiny 42, inspirujících 
se civilním prostředím moderního vekoměsta; 
Ch. působil jako její organizátor a teoretický 
mluvčí (jejím jménem vystoupil např. 1947 
v konfrontačním cyklu Umělecké besedy Mla
dá literatura). Za okupace vznikla i průkopnic
ká literární studie Richard Weiner, která mohla 
vyjít až po 1945. Monografický esej, který měl 
být úvodem k chystanému dvousvazkovému vý
boru básní a próz, byl koncipován jako „nejne
zbytnější exegeze Weinerových knih“, pomáha
jící vniknout do čtenářsky nesnadno přístupné
ho díla. Ch. podal - pracuje i s autorovou lite
rární pozůstalostí - první celistvý výklad Wei- 
nerovy beletristické tvorby, v němž se pokusil 
postihnout vedle ústředních filozofických otá
zek autorova vidění světa a jeho vztahu k prou
dům evropského myšlení od Kierkegaarda 
k existencialismu i individuální rysy básnického 
tvaru, motiviky, obraznosti a jejich jazykové 
realizace (k W. dílu se později opětovně vracel). 
Další eseje, podnícené poválečným bilancová
ním přínosu moderního umění (Konec moderní 
doby) vycházely z rozboru krize modernismu, 
zároveň však v teoretizující rovině reagovaly na 
aktuální podněty těsně poválečných kulturně 
politických polemik (problém Západ-Východ, 

vztah marxismu a avantgard, převzetí starých 
kulturních hodnot revoluční společností, otáz
ky uměleckého charakteru a svobody umělec
kého projevu apod.). S touto problematikou 
souviselo i Ch. uvádění (zejména prostřednic
tvím revue Listy, kterou řídil a jíž vtiskl myšlen
kově vyhraněnou koncepci) filozofické a belet
ristické tvorby francouzského existencialismu 
a jeho myšlenkových předchůdců a souputníků. 
Po odmlce 1949-62, v níž se věnoval otázkám 
průmyslového výtvarnictví, začal Ch. publiko
vat stati o výtvarném umění: předmětem jeho 
zájmu se staly především nové tendence světo
vého umění 60. let, směřující od abstrakce 
k překvapivým projevům nového zvěčnění (pop 
art, vizualismus, kinetismus, happening aj.). 
V knize Umění dnes spojil Ch. informativní 
přehled vývoje avantgard od expresionismu 
s popisem dramatické situace, do níž dospělo 
experimentující umění dvacet let po druhé svě
tové válce, a s rozborem kořenů a historického 
smyslu tohoto složitého a na první pohled ne
přehledného dění. V pozdější knize Na hrani
cích umění vyšel Ch. znovu z problému cizosti 
umění v industriální společnosti a jeho vyčleně
ní z životního provozu, které vyvrcholilo v údo
bí avantgard. V řadě individuálních uměleckých 
„příběhů“ postmodernistických českých a slo
venských výtvarníků 70. a 80. let, kteří - každý 
svým způsobem - rozrušili hranice autonomní 
oblasti umění a pokusili se proniknout do „ži
votního konání“, pak sledoval, jak se toto nové 
směřování projevuje v základní povaze i v kon
krétní podobě uměleckého artefaktu. Od 60. let 
byly Ch. práce často publikovány v cizině (Pa
říž, Milán, Londýn, New York, Wisconsin, Me- 
xico City, Varšava aj.), zejména v uměleckých 
revuích a sbornících teoretické a historické stati 
týkající se estetiky výtvarnictví (od 1964 člen 
Association internationale des critiques ďart); 
po 1970, kdy mu bylo v Československu zne
možněno vydávat, tiskl v zahraničí téměř vý
hradně. V této době se znovu obrátil k proble
matice české literatury 20. století v kontextu 
myšlenkových a tvárných tendencí moderního 
středoevropského umění (O dada, surrealismu 
a ěeském uměni). Ch. zájem platil zejména umě
lecky originálním a zdánlivě nezařaditelným 
osobnostem české literatury (vedle R. Weinera 
především J. Deml a J. Kolář), vymykajícím se 
tendencím lokálního vývoje. Rozsáhlou studii 
o Halasovi, reagující na obraz této osobnosti 
v Pamětech V. Černého, založil Ch. na výkladu 
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vztahu mezi metafyzickou a sociálni linií básní
kovy tvorby a vyhrotil v polemickou tezi proti 
vnášení ideologizujících kritérií do hodnocení 
umění. - Jako rukopis zveřejnil 1982 ve dvou 
svazcích dílo Podobizna umělce v moderním vě
ku. Duchampsovské meditace, v samizdatové 
edici Expedice byl 1988 vydán výbor Obhajoba 
umění sestavený z Ch. článků z 1934-48 věnova
ných obecné problematice umění a z recenzí 
soudobých básnických sbírek.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jaroslav Dítě; Ch., Chat,
J. Ch. ■ PŘÍSPĚVKY in\ Critique (Paříž, 1987, 
srpen - září: Richard Weiner et le „Grand Jeu“); Čes. 
literatura (1991); Čes. slovo; Čin (1932-38); František 
Janoušek (1947, katalog výstavy); Fronta; Lid. kultu
ra (1947); Lid. noviny (1943); Listy (1947^-48; 1947 
Konec moderní doby); Listy (1968); Listy (Řím, 1984, 
č. 3: Cesta Jiřího Koláře); Listy pro umění a kritiku 
(1936-37); sb. Literární archív (1966 studie Edice 
Potopy a Hladu Františka Halase); Lit. listy; Lit. 
noviny (1968-69); Literatura na šwiecie (Varšava, 
1978: Richard Weiner i ekspresjonizm czeski); Lumír 
(1930-31); Nár. osvobození (1930); Program D 40, 
D 41 (1940 Svět, v němž žijeme, 1941 Umění je umě
lé); Proměny (New York, od 1986); Rozmluvy (Lon
dýn; 1984 Jakub Deml, 1985 halasovská studie Poezie 
a politika); Samostatnost (1930-31); Sborník Masa
rykova reál, gymnázia v Praze II, Křemencová ul. 
1871-1946 (1946); Sešity pro mladou literaturu a dis
kusi (1967-69; 1969 Smysl oběti); Skupina 42 (Bosko
vice 1988, katalog výstavy); sb. Skupina RA (1988); 
Sobota (1938); Světozor (1933-38); Umění (1965); 
Útok (1938); Václav Bartovský (1948, katalog výsta
vy); Volné směry (1940-46); Výtvarná práce 
(1963-71); Výtvarné umění (1964-70); Zdeněk Rykr 
(1934, katalog výstavy); Život (1938-46; 1942 Gene
race). I KNIŽNĚ. Eseje a studie o literatuře a výtvar
ném uměni'. Smysl moderního umění (E 1944); Veliká 
příležitost. Poznámky k reorganizaci českého výtvar- 
nictví (1946); Kultura a lid (přednáška, 1947); Ri
chard Weiner (monografie, 1947); Umění dnes (EE 
1966); II surrealismo erotico Ladislav Novák (Milán 
1974, paralelní ital., franc., angl. text); V. Jakovlev 
(Sinkeborg 1976, paralelní dán. a franc. text); O dada, 
surrealismu a českém umění (1980, inedit. 1977); Na 
hranicích umění (EE, Mnichov 1987, Praha 1991); 
František Janoušek (monografie, 1991); Obhajoba 
umění 1934-1948 (1991, usp. autor, M. Červenka, V. 
Karlík). - Překlady'. T. S. Eliot: Pustá země (1947, 
s J. Haukovou); W Sypher: Od renesence k baroku 
(1971, pseud. Jaroslav Dítě). I REDIGOVAL časopi
sy. Život (1942-43, s jinými), Listy (1947-48, roč. 
2 s J. Grossmanem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
F. Halas: Potopa, Hlad (1963, básně z pozůstalosti);
J. Deml: Sen jeden svítí (výbor, 1991). i

LITERATURA: • polemika o E Umění je umělé: 
J. Novotný, KM 1940, s. 464; red. (V. Černý), KM 

1941, s. 96 •; J. Pistorius: „Předexistencialisté“ a civi
listi, KM 1947, s. 419; • ref. Richard Weiner: I. Slavík, 
Vyšehrad 3, 1947/48, s. 212; sm., Svob. noviny 
24. 8. 1947; Dr. F. Š. (Šimek), Obrana lidu 12. 12. 
1947; J. Ort, Svob. noviny 22. 2. 1948; an., Práce 
4. 3. 1948; J. Pistorius, KM 1948, s. 187 •; mu 
(M. Uhde): Halas J. Ch., HD 1964, č. 12; • ref. Umění 
dnes: K. Bednář, RP 7. 6. 1967; M. Klivar, RP 
11. 8. 1967; L. Novák, Estetika 1967; B. M. (Mráz) 
a V. Zykmund, Výtv. práce 1967, č. 4; B. Doležal, 
Křesťan, revue 1968, s. 21 •; J. Baleka: ref. Na hrani
cích umění, Obrys (Mnichov) 1988, č. 4; Z. Pešat: 
Literatura Skupiny 42, Lit. měsíčník 1990; • nekrolo
gy: Z. Urbánek a J. Hlaváček, Lit. noviny 1990, č. 14; 
jaga, Zeměd. noviny 5. 7. 1990 •; J. Rous: Na hrani
cích umění, Přítomnost 1990, č. 3; J. Vladislav: Příběh 
J. Ch., LidN 14. 2. 1990; J. Šulc: Na hranicích umění, 
LitN 1991, č. 8; M. Langrová: Dva osudy (o Ch. 
weinerovských studiích), ČLit 1991.

II

Emanuel Chalupný

* 14. 12. 1879 Tábor
† 27. 11. 1958 Tábor

Sociolog, právník, publicista, historik, literární histo
rik a editor; překladatel poezie, autor monografií 
o významných osobnostech české literatury.

V rodném městě vychodil základní školu 
a 1890-98 gymnázium, pak studoval na pražské 
univerzitě práva (doktorát 1903). Od 1903 pů
sobil v advokátní praxi, 1910-28 jako advokát 
v Táboře. 1923 byl jmenován docentem a 1936 
mimořádným profesorem na univerzitě v Brně 
(obor sociologie); od 1924 byl docentem socio
logie i na Čes. vysokém učení technickém 
v Praze, 1928 se stal profesorem Svobodné ško
ly politických nauk v Praze. Dlouhá léta půso
bil jako předseda Masarykovy sociologické spo
lečnosti, člen prezídia Sociálního ústavu ČSR 
a místopředseda sociologické komise Čs. aka
demie zemědělské. Několik let byl vicepreziden
tem LTnstitut international de sociologie v Že- 
nevě, jako čelný český sociolog byl i čestným 
členem některých zahraničních sociologických 
společností. 1939 byl penzionován a až do smrti 
žil v Táboře.

Ch. patří k zakladatelům české sociologie.
V svém hlavním díle, pětisvazkové Sociologii 
(vycházela 1916-27), revidoval starší názory 
a poznatky, usiloval podat vlastní sociologickou 
soustavu a utřídit pojetí a zákony vývoje sociál- 
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nich jevů. Dílo se přitom nevyhnulo určité sche- 
matičnosti a už ve své době představovalo spíš 
jen úvod do obecné sociologie. Sociologické 
hledisko se snažil Ch. aplikovat i na řešení otá
zek z jiných vědních oborů (např. práv, ekono
mie, historie). Jeho četné pokusy vyrůstající 
v podstatě z kořenů Comteova pojetí sociologie 
jako syntetizující vědy nebyly vždy úspěšné 
a působily dojmem myšlenkového eklekticismu 
(např. zásahy do sporu o smysl českých dějin, 
v nichž Ch. usiloval vyložit husitství jako feno
mén typický pro jižní Čechy). - Sociologickou 
metodu uplatňoval Ch. důsledně i v pohledu na 
vývoj české literatury. V literárních dílech spat
řoval především vhodný materiál pro sociolo
gické analýzy, jejichž cílem měla být rekon
strukce vývoje českého národního programu 
a české povahy s možností konkrétního využití 
těchto zjištění pro aktuální společenské a poli
tické potřeby. Z tohoto hlediska sledoval Ch. 
českou literaturu od doby národního obrození 
až po svou současnost a upíral pozornost ze
jména na osobnosti, které patřily k tvůrcům 
národně politického programu. V tomto smyslu 
razil Ch. vývojovou linii Jungmann-Havlíček- 
Masaryk, kteří v jeho pojetí představovali vzory 
a zároveň ideální vychovatele spoluobčanů. Ch. 
se věnoval i tvorbě jiných, podle jeho mínění 
neprávem opomíjených spisovatelů. Pokusil se 
rehabilitovat např. V. Hálka, v němž viděl oso
bitého lidového básníka, J. V. Sládka, jejž srov
nával s P. Bezručem, a J. Holečka, kterého pro 
jeho češství a slovanství stavěl nad J. Vrchlické
ho. Ch. sociologická metoda, akcentující vliv 
společenského a přírodního prostředí na uměl
covu povahu a tvorbu, byla ve svém základě tak 
zjednodušující, že mnohdy dospívala k ne zcela 
přijatelným závěrům (důkaz o Husově jihočes
kém původu prostřednictvím rozboru jeho po
vahy). Osobně se Ch. sblížil s O. Březinou, jehož 
filozofii rozebíral v řadě studií, a v 30. letech 
s F. X. Šaldou, který ho učinil vykonavatelem 
své závěti; Ch. spravoval i jeho písemnou pozůs
talost a několik let vedl Společnost F. X. Šaldy. 
Literární erudici Ch. dokumentují i překlady 
poezie.

ŠIFRY: Dr. E. Ch., E. CH., EM. Ch., Ch., Ch. Em. 
I PŘÍSPĚVKY m: Akademie (1905); Almanach Nár. 
listů (1911); Archives de Sociologie; Besedy Času 
(1903-05, překl. něm., pol. a angl. poezie); Brázda; 
Cas (1901—04); ČČM (1912); Časopis Svobodné školy 
politických nauk (1931); Čechische Revue (1907); 
Čes. literatura (1957); Čes. mysl (1906); Čes. revue

(1916);  Čes. škola; Čes. slovo (1923-41); Českosl. 
šach; Čes. časopis estetický; Český čtenář (1918); Čes. 
jih (Č. Budějovice, 1900-26, 1937); sb. F. X. Šaldovi 
(1932); Hlasy od Blaníku (1911); sb. Idea státu česko
slovenského 2 (1936); Jihočes. sborník (1917); Kmen 
(1917-18); Lid. noviny (1920); Listy pro umění a kri
tiku (1937); Lit. noviny (1928—31); Lit. rozhledy (1928 
vzpomínky na L. Klímu); Lit. svět (1928); Magazín 
DP (1934); Malý čtenář (1908); Nár. kultura; Nár. 
listy (1911); Nár. osvobození (1929-35, 1947); Nár. 
politika (1921); Naše doba (1903-26); Nová Říše 
(1930—32); Nová svoboda (1924-26); Obzor národo
hospodářský (1903-15); sb. Památce Havlíčkově 
(1946); Panoráma (1935, 1939); Parlament; Plán 
(1929/30); Politická revue (1938); Posel od Čerchova 
(1926); Prager Presse (1926-29); Právník (od 1907); 
Právo lidu (1914-37); Přehled (1902-14); Ranní novi
ny (1937); Revue Internationale de Sociologie (Paříž); 
Rivista di sociologia (Řím); Rozhledy (1902—03); 
Rozhledy po literatuře a umění (1934); Rozvoj (1922); 
Sborník věd právních a státních; Scéna (1913); Slavi- 
sche Rundschau (1938); Sociální revue (1924); Socio
logická revue (1930—40); Sokol (1928); sb. Spořitelna 
města Sušice 1939. Památce MUDr. Augustina Krát- 
zera (Sušice 1939); sb. Stavitel chrámu (1941); Stu
dentské směry (1900-03); Šaldův zápisník (1937); 
Tisk (1936/37); Tribuna (1921-25); Trocnov (Tábor, 
1918-21); Tvorba (1925-26); Var (1921); Venkov 
(1926-42); Věstník Čs. akademie zemědělské 
(1933-36); Věstník sokolský; Zlatá Praha (1910-18); 
Ženský obzor (1903); Ženský svět (1916); Život
(1941).  ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře'. Havlíček. Ob
raz psychologický a sociologický (1908); Jungmann 
(1909); Karel Havlíček (1911); Josef Jungmann 
(1911); Studie o Otokaru Březinovi a jiných zjevech 
českého umění a filozofie (1912); Fejetony (1913); 
Vltava (lyrický cestopis, 1914, rozšiř, vyd. 1925); Hav
líčkova osobnost, její ovzduší a kořeny (1916); Josef 
Václav Sládek a lumírovská doba české literatury 
(1916); Josef Holeček (1922); Dílo Josefa Holečka 
(1926); Havlíček. Prostředí, osobnost a dílo (1929); 
Literární historie a sociologie (1943). - Překlad'. 
J. Kochanowski: Třeny (1928). - Ostatní práce'. České 
studentstvo v posledním čtvrtstoletí (1902); Úvod do 
sociologie 1, 2 (1905); Slovo našim studentům (1906); 
Národní povaha česká (1907); Antika a moderní život 
(1908); Studentstvo, tělocvik a Sokolstvo (1908); Úkol 
českého národa (1910); Úvahy politické (1911); Vznik 
české strany pokrokové (1911); Boj za očistu české 
vědy a filozofie proti F. Krejčímu, E. Rádioví a spol. 
(1912); 100 vycházek do okolí města Tábora (1913); 
Sociologie 1. Základy (1916); Sociologie 5. Vývoj
(1917);  Hospodářství a jeho poměr k technice (1917); 
Poměr sociologie k vědám právním a státním (1917); 
Povaha česká a zvláště jihočeská v antropogeografii
(1918);  První česká sociologie a poslední odpadky 
brněnské kritiky (1918); Český stát z hlediska sociolo
gie (1918); Osudy české sociologie (1918); Sociologie 
3. Skladba 1 (1919); Reforma veřejné správy a rozdě
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lení krajů (1919); Boj o župu táborskou a obecní 
politika (1920); Poněmčování české sociologie (1920); 
Právní filozofie V. S. Solovjeva (1920); Soudní spory 
a reforma soudního řízení v republice Československé 
(1920); Přední tvůrcové národního programu: Jung
mann, Havlíček, Tyrš, Masaryk (1921); Sokolstvo 
a socialismus (1921); Studium sociologie v Americe 
a u nás (1921); Sociologie 4. Skladba 2 (1921); Socio
logie 2. Dějiny sociologie (1922); Sokolstvo a nová 
doba (1922); Skauting a sokolstvo (1923); Časové 
otázky sokolské (1924); Husovo rodiště a jihočeská 
sociologie (1924); Žižka. Nástin psychologicko-socio- 
logický (1924); Sociologie citů dle nauky Vilfreda 
Pareto (1925 ← Sociální revue 1924); Národní pova
ha jihočeská (1926); Husitství, táboří a prof. Pekař 
(1928); Systém sociologie v náčrtku (1928); Tyršův 
poměr k vojsku a sokolský program (1928); O otázce 
populační a reformě trestního práva (1929); Sociolo
gie a školy (1929); Reforma trestního práva z hlediska 
sociologického (1931); Regionální sociologie a de
mokracie dle nauky Radhakamala Mukerdží (1931); 
Národní filozofie československá 1, 2 (1932, 1938); 
Politické soustavy v Československu (1932); Prolego- 
mena k československé sociologii venkova (1933); Zá
kladní pravdy sociologické a jejich význam pro prak
tický život (1934); Hra v šachy z hlediska sociologic
kého (1937); Masaryk jako sociolog (1937); Logika 
věd (1945); Němci hrozí (1947); Sociologie pro každé
ho (1948); - posmrtně: František Bílek. Tvůrce a člo
věk (1970). I KORESPONDENCE: Duchovní přá
telství (vzáj. koresp. E. Ch., L. Klímy a O. Březiny, 
1940, ed. J. Kabeš). I REDIGOVAL časopisy. Stu
dentské směry (1901—02), Přehled (1906-10), Troc
nov (Tábor, 1918-21), Sociologická revue (1930-40, 
s I. A. Bláhou, J. L. Fischerem); sborníky. Sborník 
národohospodářský, sociální a politický (1929-31), 
Nová Říše (1930-32), Stavitel chrámu. Památník bás
níka a myslitele Otokara Březiny (1941, s jinými); 
edici: Sociologická knihovna (menší řada 1925-37, 
větší ř. 1927-37, s jinými). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: Výbor prací Artuše Drtila (1913, s A. Nová
kem, K. Selepou); O trestu smrti (1923, s O. Kyprem); 
Z národní a slovanské filozofie Josefa Holečka (1923); 
O. Březina: Nové eseje (1930, s O. Fialou, M. Lukšů); 
Dopisy a výroky Otokara Březiny (1931); O. Březina: 
Skryté dějiny (1932); Dopisy O. Březiny A. Pammro- 
vé (1936); Vzájemné dopisy O. Březiny a F. X. Šaldy 
(1939); F. X. Šalda-Miloš Marten (vzáj. koresp., 
1941). I

LITERATURA: sb. Šedesát let E. Ch. (1940>. 
■ • ref. Národní povaha česká: Kí (F. Krejčí), Čes. 
mysl 1908, s. 222; A. Drtil, Nár. obzor 6. 6. 1908 
ref. Havlíček: S., Akademie 12, 1907/08, s. 380; Z. To
bolka, Čes. revue 1907/08, s. 570; V. Kol. (V. Červin
ka), Zvon 8, 1907/08, s. 493; A. Drtil, Nár. obzor
I. 1. 1909 •;• ref. Jungmann: Tbk. (Z. Tobolka), Čes. 
revue 3,1909/10, s. 247; P. Váša, LidN 17. 9., 24. 9., 13.
II. 1909 •;• ref. Karel Havlíček: O. Šimek, Novina 4, 
1910/11, s. 668; A. Novák, Přehled 10, 1911/12, s. 185;

R. (V. Červinka), Zlatá Praha 29, 1911/12, s. 156;
H. Traub, LidN 16. 8. 1911; J. H. (Herben), Čas 31. 
10., 1., 3. a 4. 11. 1911 •;• ref. Josef Jungmann: 
A. Novák, LF 1912; K. Hikl, Novina 5, 1911/12, 
s. 439; -es-, PL 18. 2. 1912; J. H. (Herben), Besedy 
Času 29. 3., 5. 4., 17. 5., 5. 7. 1912; V. Martínek, MS1R 
9, 1912/13, s. 203 •;• ref. Studie o O. Březinovi...:
K. (J. Karásek), MR 1912, sv. 25, s. 294; H., Čes. 
revue 1912/13, s. 64 •;• ref. Vltava: V. Dyk, Samostat
nost 26. 4. 1914; A. Fuchs, Čes. kultura 2, 1913/14, 
s. 262; Č. Zíbrt, ČL 23, 1913/14, s. 315; T. A. (A. Pro
cházka), MR 1913/14, sv. 28, s. 389; S., Zlatá Pra
ha 31, 1913/14, s. 418; an., Máj 12, 1913/15, s. 452; 
(rozšiř, vyd.:) V. Brtník, Venkov 17. 1. 1925; L. Klíma, 
Tribuna 10. 5. 1925 •;• ref. J. V. Sládek...: A. Pražák, 
Čes. věda 2, 1915/18, s. 45; J. Menšík, ČMF 5, 1915/ 
17, s. 370; A. N. (Novák), Lumír 1916, s. 427; Str. (F. 
Strejček), Zvon 16, 1915/16, s. 517 + ČČM 1916, 
s. 357; J. B. (Borecký), Topičův sborník 4, 1916/17, 
s. 91; K. (F. V. Krejčí), PL 17. 9. 1916; G. Pallas, 
Venkov 18. 7. 1916; an., Akademie 20, 1915/16, s. 283 

ref. Dílo Josefa Holečka: fxš (Šalda), Tvorba 1, 
1925/26 → KP 13 (1963); A. Pražák, Naše věda 8, 
1926/27, s. 103; -och- (F. S. Procházka), Zvon 26, 
1925/26, s. 446; V. Brtník, Venkov 25. 7. 1926 •;• ref. 
Havlíček...: F. X. Š. (Šalda), ŠZáp 2, 1929/30, s. 274; 
A. G. (Grund), RA 5, 1929/30, s. 390; an., LitN 1930, 
č. 5; C. D., Signál 2, 1929/30, č. 40 •;• ref. Dopisy 
a výroky O. Březiny: A. Pražák, Naše věda 1931, 
s. 177; A. Novák, Lumír 57, 1930/31, s. 545 a LidN 
3. 5. 1931; -k, RA 6, 1930/31, s. 474; -och- (F. S. Pro
cházka), Zvon 31, 1930/31, s. 463; K. Toman, LidN 
7. 5. 1931; K. Polák, PL 10. 5. a 28. 6. 1931 •; k šede
sátinám: Z. Smetáček, LidN 14. 12. 1939; K. Galia, 
Venkov 14. 12. 1939 •; an.: Dr. E. CH., Jihočes. sb. 
historický 1949, s. 124; L. Sochor: Společenská pavě
da E. Ch., RP 17. 2. 1949; I. Kl.: JUDr. E. Ch., ČSPS 
1958, s. 162; V. Kadlec: K dílu sociologa Ch., Socio
log. časopis 1968.

pč

Arnošt Chamrád

* 11. 10. 1879 Hrabyň u Opavy
† 26. 2. 1925 Opava

Regionální slezský básník a dramatik buditelského 
zaměření, píšící za první světové války a po válce 
písňové texty a dramata z místního prostředí opav
ským dialektem.

Otec byl majetným hospodským v Hrabyni. Na 
obecné škole v rodné obci (1885-89) učil Ch. 
lidový vlastenecký farář J. Böhm (1824-1909). 
1889-97 studoval Ch. na matičním gymnáziu 
v Opavě (dokončil je bez maturity), poté vedl 
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těkavý život v Praze: krátce studoval na Ecker- 
tově obchodní škole, pak byl úředníkem Kra
kovské pojišťovny a zástupcem prostějovské to
várny na zemědělské stroje a také nějaký čas 
přispíval do Vídeňského deníku. Jako člen soc. 
dem. strany se podílel na založení týdeníku 
Hlas lidu slezského (také člen redakce), který 
vycházel v Kateřinkách u Opavy. Od 1910 vedl 
v Hrabyni hostinec po otci a v něm přednášel 
a improvizoval verše a písně; oženil se 1912, 
1918 ovdověl. Po válce hostoval (1918-20) se 
svými skladbami v pražském kabaretu Červená 
sedma, byl sběratelem starožitností a národo
pisných a kulturních památek, zapojil se do 
agitační práce pro připojení Hlučínska, Rati
bořská, Kozelska a Opolska k ČSR. Léčil se na 
nervovou chorobu ve Veleslavíně a Bohnicích 
u Prahy, pak v Opavě. Byl pohřben v Hrabyni. 
Ch. se stal hrdinou rukopisných románů
J. Blechty Poklad v poli a Dary života.

První literární pokusy psal a publikoval Ch. 
už před první světovou válkou. Za války vydal 
veršovanou skladbu Slezská balada o padlém 
vojákovi, jenž přichází do nebe, a dvoudílnou 
sbírku prostých básní psaných většinou v opav
ském nářečí Z něpřikrytej dědiny; jsou to obráz
ky z místního života, některé s válečnými a so
ciálními motivy, v nichž se projevuje národní 
uvědomění a láska k rodnému kraji. Po válce 
vydal pět „pěsniček“ s místními náměty, z nichž 
některé zlidověly. Ch. drama muže pronásledo
vaného nesmířenou vinou Handleř Binai\ které 
hráli ochotníci v kraji, proniklo i na profesio
nální scénu Národního divadla v Ostravě. V ru
kopise zůstaly divadelní hry Prubírovane hory 
a Zákon boží.

ŠIFRA: Arnošt Ch. I PŘÍSPĚVKY in\ Hlas lidu 
slezského (od 1907); Kalendář slezský pro Slezsko, 
Moravu a Čechy (1901-02). I KNIŽNĚ. Beletrie- 
Slezská balada (B 1915); Z něpřikrytej dědiny 1,2 (BB 
1916, 1919); Hoj, Šnejdárku! (B 1919); Píseň slezské
ho legionáře (B b. d., 1919, hudba J. Červený); Hand
leř Binar (D b. d., 1921); Hrabyňské pěsničky (BB 
1922-23: Širo ty, U sv. Anny, Na hrabyňské aleji, Flo- 
ryjanek, Slezský Benjamin); Paškvira (B 1924). I

LITERATURA: sb. Na pamět A. Ch. (Opava 
1925). I • ref. Z něpřikrytej dědiny: V. Martínek, 
Ostravský deník 29. 10. 1916 → Živné zdroje (1972);
K. (F. V. Krejčí), PL 29. 10. 1916; O. A., LidN 12. 12. 
1916; F. Strejček, ČČM 1917, s. 449 (i o Slezské 
baladě); J. Folprecht, Čes. revue 12, 1918/19, s. 620 
(i o Slezské baladě); J. H. (Hora), PL 1. 6. 1919 •; 
V. Martínek in Literární život slezský (Ostrava 1925, 
s. 32); • nekrology: an., LidN 28. 2. 1925; an., NO

1. 3. 1925 •; B. Slavík: Slezský písničkář, LidN 11. 10. 
1939; D. Šajtar: K dialektu v poezii, SISb 1950, 
s. 219 + Slezský písničkář A. Ch., Radostná země 
1962, s. 1; O. Šuleř: Zapomínané a zapomenutí, Čer
vený květ 1969, č. 4; Z. Bár: Slezský písničkář A. Ch., 
Ostravský večerník 19. 3. 1980.

os

Albert Chanovský z Dlouhé Vsi

* 1581 Svéradice u Horažďovic
† 16. 5. 1643 Klatovy

Jezuitský misionář, autor českého spisu o způsobech 
a úkolech misijní činnosti.

Psal se též Albrecht Ch„ Dlauhoveský. - Poto
mek starobylé zemanské rodiny, syn Jana Ch. 
z Dlouhé Vsi a na Dořicích. V Brně vstoupil 
1601 do jezuitského řádu, vyučoval na řádo
vých školách v Praze a v Kladsku, bohoslovec
ká studia absolvoval ve Štýrském Hradci, kde 
byl 1614 vysvěcen na kněze. V Praze se stal 1618 
správcem konviktu u Sv. Bartoloměje a zároveň 
tu působil jako učitel matematiky a hebrejštiny; 
učil také v Olomouci. 1620 byl jmenován vice- 
rektorem, později rektorem jezuitské koleje 
v Čes. Krumlově. Nějakou dobu působil při 
farním kostele sv. Mikuláše na Malé Straně 
v Praze. Největší část svého života věnoval Ch. 
misionářské činnosti v Čechách a na Moravě 
(Boskovice, Chropyně, Holešov) a 1622-43 sejí 
oddal výlučně. Působil mj. v Kolíně, Táboře 
a hlavně na Prácheňsku a Plzeňsku, trvale se 
usadil v Klatovech. Dosáhl na tamní šlechtě 
zřízení jezuitské koleje v Klatovech a stavby 
kostela; v něm byl Ch. pohřben.

Historický význam osobnosti Ch. spočíval 
v jeho zanícené misijní činnosti, pro niž byl 
v jezuitském prostředí označován za vzor a na
zýván apoštolem Čech; v latinském životopise 
od J. Tannera, který byl vydán 17 let po Ch. 
smrti, je postava Ch. traktována s úctou, takřka 
jako by šlo o světce. Početně nevelké literární 
dílo Ch., latinské a české, bylo publikováno až 
posmrtně jako projev úcty k němu. V knize 
Správa křesťanská... popsal Ch. metody, obsah 
a úkoly pastorace; jak sám uvádí, koncepčním 
východiskem jeho pojednání byly postupy 
a populární způsob výkladu faráře na Prácheň
sku Martina Strakonického, „jemuž pro mnohá 
pravdivá předpovědění budoucích věcí vůbec 
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prorok říkali“. Dílo bylo často přetiskováno 
v 17.-18. stol, a je nejen výpovědí o vlastní 
náplni celoživotního poslání Ch., ale lze z něj 
také obecněji odvodit, jaký vzorový model ven
kovského člověka, jeho životního stylu, jeho 
morálního a vůbec hodnotového obzoru i myš
lenkového, citového, představového a kulturní
ho světa sledovala u nás barokní pastorace, 
zejména jezuitská. Ch. také nově zpracoval la
tinské dílo J. B. Pontana Bohemia pia (1608, 
Zbožné Čechy); jeho práci vydal J. Tanner pod 
názvem Vestigium Bohemiae piae... (Stopa 
zbožných Čech). Podle novějšího bádání se 
Chanovskému mylně připisovalo dokončení (po 
J. Beckovském) překladu spisu F. L. Suria Vitae 
sanctorum, to jest Zivotove, skutkové, mučedl- 
nictví, smrt a památka nejpřednějších svátých 
a světic božích... (2 sv., 1696).

KNIŽNĚ (posmrtně): Vestigium Bohemiae piae... 
(1659, přeprac. verze díla J. B. Pontana); Správa křes
ťanská s krátkým výkladem podstatnějších věcí, které 
každému křesťanu věděti... přísluší (1676). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 292 - 3 296, 
15 806 - 15 808. ■ LITERATURA: J. Tanner: Vir 
apostolicus seu vita et virtutes R. P. Alberti Ch. (Ko
lín n. R. 1660, česky 1680 s tit. Muž apoštolský aneb 
Život a ctnosti... A. Ch., nové vyd. 1932). I J. Jireček 
in Rukověť 1 (1875); J. Tenora: A. Ch. (Dodatky 
a opravy k biografiím...), ČČM 1885, s. 403; A. Pod
laha: A. Ch. (Dodatky a opravy k biografiím...), 
ČČM 1888, s. 472; Z. Kalista: Na okraj legendistic- 
kých sbírek českého baroka, LF 1934; J. Vašica in 
České literární baroko (1938).
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Čeněk Charous

* 9. 4. 1899 Mladá Vožice
† 20. 11. 1955 Praha

Autor dobrodružných a sci-fi románů pro mládež, 
knih o zvířatech, uměleckonaučných publikací a me
todických příruček.

Maturoval 1917 na učitelském ústavu v Praze, 
pak učil v okolí Prahy na obecných školách 
v Psářích, 1924-26 v Tehově u Říčan a 1926-27 
v Kolodějích u Běchovic, na měšťan, školách 
v Uhříněvsi (1927-28) a v Běchovicích 
(1928-31). Od 1931 působil v Praze, a to nejdřív 
v Podolí, od 1932 na dívčí, později chlapecké 
měšťan, škole Na Pražačce na Žižkově. Pracoval 
též jako recenzent učebnic pro min. školství. 

Byl ženat se spisovatelkou M. Charousovou- 
Gardavskou. Po druhé svět, válce publikoval 
většinu svých beletristických knih s Rudolfem 
Fauknerem (1889-1971) pod společným pseud. 
R. V. Fauchar. Faukner sám vydal v období 
1920-62 řadu popularizačních příruček i od
borných publikací především z fyziky, v Sadské 
u Poděbrad vydával časopisy Radiolaboratoř 
KNN (1927—41) a Svět práce (1930-31), jakož 
i knižnice Knihovna nových názorů (1922-31) 
a Knihovna Laboratoře (1939-40), a napsal 
dobrodružné a sci-fi romány pro mládež Gill 
Fox (výt. 1. vyd. nezjišt., 2. vyd. 1924) a Explo- 
rer 3 (1947), podle něhož jeho přítel spisovatel 
V. Babula vytvořil seriál Signály z vesmíru 
(v čas. Pionýr 1954/55).

Ch. předválečné chlapecké romány (Maleč- 
kův kamarád, Honba za Mauriciem, Přijme se 
mravný hoch) jsou poznamenány autorovým 
učitelským povoláním a jeho zkušenostmi 
s mládeží staršího školního věku a zároveň ni
kdy nedostiženým vzorem próz J. Foglara. 
Didaktické a vzdělávací tendence Ch. literár
ních prací (Honba za Mauriciem obsahuje 
poučení o automobilismu, létání, životě na 
moři, Přijme se mravný hoch výklad o paměti
hodnostech Prahy a staropražské pověsti, za 
text románu Žižkovský Klub nerozlučných jsou 
zařazeny dobrodružné povídky J. Eastona, 
J. Alana a G. Surreye a další dvě bez udání 
autora, které hrdina hlavního příběhu poslou
chá z rozhlasu) vyvrcholily v uměleckonauč
ných publikacích s aktuální technickou, spor
tovní a brannou tematikou (Učme se létat!, 
Braňme svou vlast). Na dvou knihách spolu
pracoval Ch. s přírodovědcem a fotografem 
V. J. Staňkem (Ze života zvířat v pražské zoo, 
Svět našich zvířat). Po válce se s R. Fauknerem 
(jako jedni z prvních autorů sci-fi u nás) 
pokusili vytvořit moderní českou obdobu ver- 
neovek na podkladě zážitků z války (Kdo byl 
Sattrech?), zkušeností s nacismem (Himálajský 
tunel) a důvěry v technický pokrok a mírovou 
spolupráci národů (Ural-Uran 235). Tyto pró
zy charakterizuje přemíra motivů neústrojně 
vřazovaných do děje, absence psychologie po
stav a nepravděpodobnost zápletek. Inspirací 
jim často byly náměty už zpracované (Záhada 
roku 2345 vznikla přepracováním Fauknerovy 
prozaické prvotiny Gill Fox, Ch. samostatná 
kniha Lovecká dobrodružství z celého světa je 
zpracováním cizích děl, jejichž seznam je při
pojen, aniž by však byla zmíněna míra využití.
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PSEUDONYM: R. V. Fauchar (společně s R. Fauk- 
nerem). I KNIŽNĚ. Beletrie a uměleckonaučná próza 
(vesměs pro ml.): Malečkův kamarád (R b.d., 1935, 
s M. Charousovou); Honba za Mauriciem (P b.d.,
1937) ; Chlapci za volantem (b.d., 1937); Učme se 
létat! (b.d., 1937); Ze života zvířat v pražské zoo 
(1937, s V. J. Staňkem a k jeho fotografiím); Žižkov
ský Klub nerozlučných (R b.d., 1938); Braňme svou 
vlast (b.d., 1938); Armáda-stráž republiky (b.d.,
1938) ; Neznámý hrdina (b.d., 1939); Přijme se mravný 
hoch (R 1940); Himálajský tunel (R 1946, s R. Fauk- 
nerem, pseud. R. V. Fauchar); Narovnaná zeměkoule 
(R 1946, s R. Fauknerem, pseud. R. V. Fauchar); 
Záhada roku 2345 (R 1946, s R. Fauknerem, pseud. 
R. V. Fauchar); Kdo byl Sattrech? (R 1947, 
s R. Fauknerem, pseud. R. V. Fauchar); Ural-Uran 
235 (R 1947, s R. Fauknerem, pseud. R. V. Fauchar); 
Od startu k cíli po rovině i přes překážky (R 1947); 
Lovecká dobrodružství z celého světa (PP 1947); Spi
klenci zlomeného meče (R 1948); Svět našich zvířat 
(1948, fotografie V. J. Staněk). - Ostatní práce'. Diktá
ty pro školy 1. a 2. stupně (obecné, měšťanské a nižší 
střední) (metodická příručka, 1945, s M. Charouso
vou); Český pravopis (mluvnická a pravopisná cvičení 
pro 5.-8. post, ročník) (1956, s F. Omelkou, O. Horá
kem, J. Hubáčkem). ■

LITERATURA: L. Zbraslavská: ref. Malečkův ka
marád, Úhor 1935, s. 202; Gebhard: ref. Chlapci za 
volantem, Úhor 1937, s. 135; B. Hloušková: ref. Ze 
života zvířat v pražské zoo, Úhor 1937, s. 179;
L. Zbraslavská: ref. Učme se létat!, Úhor 1938, 
s. 89 + ref. Armáda-stráž republiky, Úhor 1939, 
s. 35; • ref. Přijme se mravný hoch: B. Hloušková, 
Úhor 1940, s. 157; J. Knob, Venkov 22. 12. 1940; 
F. Štampach, Střední škola 1941, s. 220 •; F. D. Bulá- 
nek: Ze soutěže i bez ní (ref. Od startu k cíli...), Svět 
práce 1947, č. 41; N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský): 
ref. Lovecká dobrodružství z celého světa, Komenský 
73, 1948/49, s. 218; O. Neff in Něco je jinak (1981, 
s. 331).

sm

Marie Charousová-Gardavská

* 14. 2. 1893 Železný Újezd u Blovic
† 10. 1. 1967 Praha

Autorka veršů, próz a her pro děti, rozhlasová drama
tička.

Obou svých jmen užívala i samostatně (dívčí 
jméno ojediněle psáno i Gardawská). - Otec byl 
řídícím učitelem v Železném Újezdě. Studovala 
učitelský ústav v Plzni (mat. 1912), zkoušku 
způsobilosti složila 1916. Po patnáctiletém pů
sobení na obecných školách v okolí Prahy 

a pražských předměstích (1923-24 a 1926-27 
Hrdlořezy - Malešice, 1924-25 Kolovraty u Ří
čan) učila od září 1927 trvale na obecné dívčí 
škole na Pernštýnově náměstí v Praze na Žižko
vě. Od konce 20. let psala pravidelně hry a scén
ky pro školské vysílání rozhlasu. Byla provdána 
za spisovatele Č. Charouse, s nímž spolupraco
vala i literárně.

K literární práci, žánrově i tematicky velmi 
rozmanité (pohádky klasické i moderní, alego- 
rizované zvířecí náměty, realistické příběhy ze 
života dětí), přivedlo Ch.-G. její učitelské povo
lání a mimoškolní práce s dětmi. Odtud prame
nící utilítárnosti a nezastřené didaxe {Americká 
panna, Pojďte, děti, mezi nás aj.) se vystříhala jen 
výjimečně. Určité umělecké ambice splnila její 
prvotina Smutná tanečnice, veršovaná symbo
lická loutková hra o hledání hodnot a smyslu 
života, a sbírka veršů Kolečko roku, v níž vyjá
dřila poezii zdánlivě všedních dětských zážitků 
a vztahů (báseň Maminčin šicí stroj). Dovedla 
vystihnout způsob dětského vnímání světa, dět
ského uvažování, fantazie i jazyka, v rozsáhlej
ších prozaických pracích však zatěžovala děj 
a tříštila kompozici přemírou různorodých mo
tivů. To se projevilo v její samostatné prozaické 
prvotině Holčičky z Křivé ulice o příhodách 
žaček první třídy, ale stejně tak i v jejím posled
ním románě Růžový den, určeném dospívajícím 
dívkám, v němž zobrazení hrdinčina zrání od 
nereálného egocentrického snění k pochopení 
vlastní role v životě trpí navíc idealizací prostře
dí i sociálních problémů a nepravděpodobností 
charakterů i zápletek. V druhé polovině 30. let 
napsala Ch.-G. libreto k dětské pohádkové ope
ře V. Trojana Kolotoč.

PŘÍSPĚVKY in\ Divadlo (1959, příl. k č. 3, operní 
libreto Kolotoč); Úhor (1941). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
(vesměs pro ml.): Smutná tanečnice (D b.d., 1926, 
i prem., podp. M. Gardavská); Kalupinka v pekle (D 
b. d., 1927, i prem., podp. M. Gardawská); Malečkův 
kamarád (R b. d., 1935, s Č. Charousem, podp.
M. Charousová); U Zmrzlíčků (D b. d., 1936, 
i prem.); Holčičky z Křivé ulice (R b.d., 1938); Pojďte, 
děti, mezi nás (BB, PP b. d., 1939, podp. M. Charou
sová); Kolečko roku (BB 1941); Kouzelné obálky (P 
1943); Růžový den (R 1944). - Ostatní práce'. Diktáty 
pro školy 1. a 2. stupně (obecné, měšťanské a nižší 
střední) (metodická příručka, 1945, s Č. Charousem, 
podp. M. Charousová). i SCÉNICKY. Hry. Americ
ká panna (1935); Kouzelný klobouk pana Blahouta 
(1938); Kolotoč (operní libreto, 1960, rozhlas, prem. 
1941, hudba V. Trojan). I
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LITERATURA: L. Zbraslavská: ref. Malečkův ka
marád, Úhor 1935, s. 202; If. (I. J. Fischerová): ref. 
Americká panna, NO 31. 12. 1935; O. Pospíšil: ref. 
Pojďte, děti, mezi nás, Úhor 1940, str. 100; • ref. 
Kolečko roku: F. Dlouhán (Bulánek), Úhor 1941, 
s. 141; M.-B., Děln. osvěta 1941, s. 306 •;• ref. Kou
zelné obálky: kp. (K. Polák), Nár. práce 11. 8. 1943; 
R. H. (Hrdlička), Úhor 1943, s. 122 •; kp. (K. Polák): 
ref. Růžový den, Nár. práce 20. 9. 1944; V. Bor in 
Operní večery (1986, s. 137).

sm

Jan Josef Charvát

* asi konec 18. století
† asi po 1844

Prozaik, překladatel Barona Prášila.

Jungmannova Historie literatury české (1825 
a 1849) uvádí Ch. jako hospodářského správce.

Publikoval prózu knižně (přispěvatelství do 
čas. nezjištěno), stál pravděpodobně stranou 
literárního života. Veškeré práce uvádí jako svá 
původní díla, ačkoli jeho výbor z prášilovských 
vyprávěnek je zjevně překladem z Bůrgerova 
Můnchhausena a dvě další jeho povídky jsou 
pravděpodobně rovněž psány podle jinojazyč- 
ných předloh. Jsou to sentimentální příběhy, 
které se z větší části odehrávají v odlehlých 
a exotických krajích, vyzdvihují hodnotu idylic
ky přírodního života a ideální lidskou ušlechti
lost a ústí v morálně výchovné poselství. Jazy
kovým stylem vycházejí z tradice krameriusov- 
ských tisků (P. Šedivý), exotismem, sentimenta
litou, idyličností a vznešenou ideálností postav 
souvisejí s tendencemi českého preromantismu. 
V díle Příhody pana Žamputáře (ž. - mluvka, 
žvanil) zpracoval Ch. vyprávění o baronu Práši
lovi; v jeho verzi je zpřítomněna hlavně vtipná 
absurdita nadsázky, stranou zůstala vrstva pro- 
tišlechtické satiry. Dílem Ch. je pravděpodobně 
také nepublikovaná a nedochovaná „krato
chvilná povídka“ Kubíček z Buchensteina, před
ložená v říjnu 1844 k cenzuře.

KNIŽNĚ. Beletrie: Kleona. Nevěsta jednoho, choti 
druhého (1823); Blahoslav aneb Kdo svět zkusil, něco 
ví (1824); Příhody pana Žamputáře, od něho samého 
vypravované (1824).

mo

Vincenc Charvát
* 13. 1. 1889 Třebíč
† 25. 1. 1947 Praha

Novinář, překladatel ukrajinské a ruské prózy.

Pocházel ze sociálně demokratické rodiny (bra
tr Metod Ch. byl soc. dem. poslancem říšské 
rady). 1899 začal studovat na gymnáziu nejprve 
v Třebíči, pak na Smíchově v Praze (mat. 1907). 
1907-12 byl posluchačem pražské filoz. fakulty 
(slavistika, sociologie); zimní semestr 1907/08 
byl zapsán i na fakultě právnické, zimní semestr 
1912/13 strávil ve Vídni jako žák slavisty 
V. Vondráka, doktorát složil 1914 (disertace A. 
P Čechov, jeho život a dílo). Po vypuknutí světo
vé války narukoval a na ruské frontě přešel 
hned do zajetí; vstoupil do legií, 1917-18 v Ky
jevě redigoval orgán čs. odboje Čechoslovan, 
1918 byl zvolen za delegáta 2. vojenského sjezdu 
čs. vojsk na Sibiři, 1919 se vrátil do ČSR v hod
nosti kapitána legií. V Praze začal působit jako 
žurnalista z povolání (založil a redigoval týde
ník Přerod) a sociálně demokratický politik 
(1920-25 poslanec). Pro oportunismus strany 
se s ní Ch. v prosinci 1920 rozešel a 1921 se stal 
spoluzakladatelem nezávislého Klubu soc. dem. 
odborových a zájmových pracovníků, který se 
1923 dočasně spojil se Socialistickým sjednoce
ním dr. B. Vrbenského; po vnitřních sporech se 
Ch. vrátil do sociální demokracie a stal se 1925 
členem redakce Práva lidu (působil hl. ve Večer
níku Práva lidu a v Ranních novinách). Byl 
členem vedení Dělnické akademie (místostaros- 
ta), členem předsednictva Čs. obce legionářské, 
spoluzakladatelem Tiskového a nakladatelské
ho družstva čs. legionářů Čin (25 let předseda 
představenstva, člen dozorčí rady), členem ku
ratoria Svobodné školy politických nauk, výbo
ru Čs.-polské tiskové dohody atd. 1939 byl za
tčen gestapem a přes rok vězněn v koncentrač
ních táborech Dachau a Buchenwald. V letech 
okupace zasáhla Ch. tragická smrt obou synů 
(syn Aleš zahynul těsně před osvobozením na 
tyfovou nákazu v koncentračním táboře); pro
dělal několik záchvatů mrtvice, které ho po 
válce vyřadily z novinářské práce.

Ch. byl ve své době uznávaným znalcem 
ukrajinského písemnictví; ve Slovanském pře
hledu (zejm. od 1927, kdy se stal členem redakč
ního kruhu) soustavně referoval o kulturním 
životě Ukrajinců v SSSR i v ostatních státech. 
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V denním tisku a v časopisech, kde byl redakto
rem nebo kam přispíval, se hodně zabýval kro
mě ukrajinistiky otázkami soudobé literatury 
ruské (emigrantské i sovětské, jejíž vývoj sledo
val i v řadě přednášek) a psal recenze a články 
i o literatuře české (zejm. v Ranních novinách). 
Podnětná a v mnohém průkopnická byla Ch. 
překladatelská činnost z ukrajinské (Kocjubyn- 
skyj) a z ruské sovětské literatury (v pol. 20. let 
zejm. překlad románu V. V. Ivanova Modravé 
písčiny s Ch. informativní statí o autorovi, ve 
30. letech vyvolala ohlas dokumentární knížka 
o Dálném severu Sobí lidé). Ch. byl i autorem 
několika životopisných úvodů k vlastním nebo 
cizím překladům.

ŠIFRY: Ch., rv., V. Ch., -vch. I PŘÍSPĚVKY in'. 
Akademie (1925-27); Budoucnost (1923); Čas (od
1913) ; Časopis pro moderní filologii (1911-13); Če
choslovan (Kyjev, od 1917); Čes. stráž (od 1919); Čes. 
svět (1915); Čin (1946); Dělnická osvěta (1927-30); 
Dělnické listy (Vídeň, od 1913); Hlídka Času (1913); 
Kalendář čs. legionáře (1924); Lid. noviny (od 1910, 
příl. Večery od 1911); Maják (od 1924); Moravský 
přítel lidu (1932-35); Moravskoslez. deník (Mor. 
Ostrava, od 1919); Nár. obzor (1907-08); Nár. osvo
bození (1925-37); Nár. práce (1939-42); Nová doba 
(Plzeň, 1913); Nová svoboda (1925-37); Nové paříž
ské módy (od 1912); Nové Rusko (od 1927); Nový 
Jihočes. dělník (Čes. Budějovice, 1911); Nový národní 
kalendář (Kutná Hora, 1924); Pestré květy (od 1929); 
Pozor (Olomouc, 1910); Právo lidu (od 1919, příl. 
Dělnická besídka od 1908, Večerník od 1929); Praž
ské noviny, pokr. Českosl. republika (od 1920); Pře
rod (1919-23); Ranní noviny (1933-38); Rovnost 
(Brno, od 1907); Rudé květy (1925); Ruský obzor (od 
1911); Samostatnost (1912); Slovanský přehled (od 
1911, soustavně od 1925); Socialista (1923); Sociální 
demokrat (1921-23); Svět práce (1946); Úhor (Habry,
1914) ; sb. Ukrajinci a jejich osvobozenecké hnutí 
(1928, čl. Ukrajina a Ukrajinci); Večerní noviny 
(1933-34); Všeslovanská čítanka (1920). I KNIŽNĚ. 
Překlady: M. M. Kocjubynskyj: Z hlubin duše 
(1910) + Stíny zapomenutých předků (1926) + Sen, 
Na skalnatém pobřeží (1927); V. K. Vynnyčenko: 
Student (1911, in 1 000 nej krásnějších novel, sv. 46);
L. N. Tolstoj: Živá mrtvola (1911) + Nemohu mlčet 
(1911, s dodatkem H. Boczkowski: O trestu smrti 
v Rusku); I. J. Franko: Povídky (1913); Ukrajinské 
pohádky (výbor ze sbírky V. Hnatůka a B. D. Hrin- 
čenka, 1913); Ruské pohádky (výbor, 1922, změn, 
vyd. 1929); Ukrajinské pohádky (výbor ze sbírky 
B. D. Hrinčenka a I. J. Rudčenka, 1924, změn. vyd. 
1929); I. Razumnik: Co jest inteligence? (1924); 
V. V. Ivanov: Modravé písčiny (1925); M. A. Bakunin: 
Zpověď caru Mikuláši I. (1926); J. F. Kallinikov: Mni
chové a ženy 1-3 (1932) + Při řekách babylónských 

(1936); M. Marjenkov: Za modrou liškou (1935); Teki 
Odulok: Sobí lidé (1935); A. S. Jakovlev: Amundsen, 
vítěz nad dvěma póly (1937). I REDIGOVAL časopi
sy'. Čechoslovan (Kyjev, 1917—18), Přerod (1919-23), 
Sociální demokrat (1921-23), Budoucnost (1923), 
Právo lidu. Večerník (1929-34), Moravský přítel lidu 
(1932-35), Ranní noviny (1933-38), Večerní noviny 
(1933-34); sborník'. Stavitel chrámu. Památník básní
ka a myslitele Otokara Březiny (1941, s E. Chalup- 
ným, D. M. Pavlíčkem, J. Šímou); edici'. Dobré detek
tivky (nakl. Čin, 1939-43). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: viz KNIŽNĚ. Překlady. I

LITERATURA: • nekrology: an., PL 26. 1. 1947; 
an., Svob. slovo 26. 1. 1947; -z-, Práce 26. 1. 1947;
J. Seifert, Práce 28. 1. 1947; b (V. Běhounek): V. Ch. 
překladatel, Práce 28. 1. 1947; chb. (V. Cháb), NO 
28. 1. 1947; A. Frinta, Ročenka Slovanského ústavu 
v Praze, sv. 13 (1948) •.

II

Petr Chelčický

* kolem 1390
† asi před 1460

Radikální náboženskopolitický myslitel, kritik stře
dověké společnosti, vůdčí představitel vývojově poz
dější podoby husitské ideologie, ideový původce Jed
noty bratrské.

O Ch. životě je známo jen to, co lze vyčíst z jeho 
spisů. Nejasnosti se týkají už jeho jména: nej
starší písemná zmínka o něm mluví jako o „Pet
rovi v Chelčicích“, tvar Chelčický je doložen až 
1468 u Řehoře Krajčího, zakladatele Jednoty 
bratrské; Ch. spisy jméno autora podle dobo
vých zvyklostí neuvádějí. Není přesně známo 
ani jeho společenské začlenění, náležel-li k nižší 
šlechtě (zemanstvu) nebo žil-li v Chelčicích 
u Vodňan jako selský svobodník. Proti poku
sům ztotožnit jej se zemanem Petrem Záhorkou 
ze Záhoří byly vzneseny oprávněné námitky. Ze 
zmínek v jeho spisech vyplývá, že slyšel kázat 
Husa a byl s ním snad v osobním styku. Navští
vil Prahu v počátcích husitské revoluce 1419-20 
a diskutoval i s univerzitními mistry, s revoluční 
praxí se však rozešel. V jeho dílech se slučuje 
zkušenost z každodenního styku s poddanými 
zemědělci (jejichž práci považoval za jedinou 
náležitou činnost skutečného křesťana) a živé 
povědomí o sociálním útlaku, který na ně dolé
hal, s teologickým vzděláním, podloženým po
všechnou znalostí latiny. Vážnost, které požíval 
u pražským mistrů, i teologická vzdělanost 
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svědčí proti předpokladu o jeho postavení na 
nejnižším místě středověké společenské hierar
chie. Stýkal se a polemizoval ve 20. letech s Ja
koubkem ze Stříbra a později s J. Rokycanou, 
ale i s táborskými kněžími, zejména s M. Bis- 
kupcem, a diskutoval s nimi jako respektovaný 
odpůrce hlavně o pojetí eucharistie a o opráv
něnosti tělesného boje. V 50. letech došlo patrně 
k jistému názorovému sblížení mezi ním a Ro
kycanou, který byl proti válečnému řešení ná- 
boženskopolitických rozporů. Kolem Ch. se na 
sklonku jeho působení vytvořil okruh žáků 
a přívrženců v nej bližším okolí i v dosahu vzdá
lenějšího vilémovského kláštera. Prostřednic
tvím Rokycanova žáka a příbuzného Řehoře 
Krajčího se myšlenky a názory Ch. staly ideo
vým východiskem nově vzniklé Jednoty bratr
ské.

Na aktuální problémy dobové ideologie rea
goval Ch. z vyhraněného osobního stanoviska 
svérázného radikálního myslitele od počátku 
20. let zprvu nevelkými traktáty. V nich formu
loval své názory na nepřípustnost tělesného bo
je i v případě hájení poznaných pravd božího 
zákona (O boji duchovním), prováděl kritiku 
světské moci církve, pojímané jako „sbor vyvo
lených k spasení“ (O církvi svaté), radikálně 
odmítl středověké dělení společnosti na šlechtu, 
duchovenstvo a pracující lid a zdůvodňoval rov
nost všech členů společnosti před Bohem ve 
smyslu novozákonního učení (O trojiem lidu 
řeč), vyjádřil i vlastní stanovisko k hojně disku
tované otázce křesťanské dogmatiky, k učení 
o oltářni svátosti (O těle božím). V řadě dalších 
drobných traktátů, jejichž členění na samostat
né celky není vždy jasné a rovněž jejichž datace 
je předmětem sporů, aplikoval Ch. svá výchozí 
názorová stanoviska na aktuální konkrétní 
otázky teoretické teologie, jejího promítání do 
životní praxe a na interpretaci novozákonních 
textů. Patrně až v polipanské době rozvedl 
a doplnil myšlenky svých starších traktátů tra
diční formou kazatelských výkladů na sváteční 
a nedělní biblická čtení v Postile (Kniha výkla- 
duov spasitedlnych...), aniž zmírnil jejich radi- 
kálnost v kritice společnosti a církve. Usou- 
stavněný souhrn Ch. učení představuje rozsáhlý 
traktát Siet viery (asi po 1440), vycházející 
z metaforicky pojatého biblického citátu o Pet
rově rybolovu k obrazu církve - sítě, kterou 
trhají dvě velryby - papež a císař. - Striktní 
aplikace novozákonní představy o rovnosti 
všech křesťanů před Bohem na soudobou so

ciální skutečnost vedla u Ch. ve výsledných 
filozofických a společenskopolitických závěrech 
ke kritice základních předpokladů středověké
ho názoru na společnost; tato kritika byla vede
na argumenty, které byly této společnosti srozu
mitelné. S vyhraněným stanoviskem v otázkách 
bezprostředního společenského dosahu často 
nejsou co do jednoznačné domyšlenosti v sou
ladu Ch. názory dogmatické, které bývají méně 
radikální než u táborských kněží a představují 
kompromis mezi nimi a názory pražských mi
strů. Důsledkem přísného náboženskopolitické- 
ho myšlení byl u Ch. jednoznačný nesouhlas 
s ozbrojenou obranou božího zákona a s revo
lučním řešením sociálních rozporů. Názorová 
určitost mu umožnila radikální kritiku daného 
společenského stavu, neumožňovala mu dobrat 
se stejně názorné a konkrétní představy o praxi 
náležitého uspořádání křesťanské společnosti. 
Polipanská doba znovu aktualizovala závažnost 
jeho sociální kritiky. - Literární povaha děl Ch. 
je určena jejich kazatelským zaměřením a auto
rovým sklonem k metaforickému myšlení. Sou
vislost jeho díla se starší traktátovou tradicí 
naznačuje jeho úprava Řečí besedních Tomáše 
ze Štítného a komentář k Husovým Devíti ku
sům zlatým. Osobitý způsob vyjadřování, 
v němž je nedostatek koncisní logické konstruk
ce a významové výstavby promluvy nahrazován 
strhujícím proudem kazatelské výmluvnosti 
s rozvinutou metaforikou a s lexikálním bohat
stvím, příznačným pro orální kázání, tvoří z Ch. 
děl svérázný článek ve vývoji české kazatelské 
a traktátové prózy.

KNIŽNĚ (posmrtně): Siet viery (1521); Kniha výkla- 
duov spasitedlnych na čtenie nedělní celého roku 
(1522). ■ EDICE: in J. Jireček: P J. Šafaříka studie 
o P. Ch. (List Mikuláši a Martinovi, ed. P. J. Šafařík, 
J. Jireček), ČČM 1874; Kniha výkladů spasitedl- 
ných... (1890, ed. B. Košút; 1900-03 s tit. Postila, ed.
E. Smetánka); Menší spisy 1, 2 (1891, 1892; O očistci, 
O šelmě a obrazu jejiem, Jiná řeč o šelmě a obrazu 
jejiem, Řeč a zpráva o těle božím, Řeč o základu 
zákonů lidských, O svědectví, Řeč na 20. kapitolu sv. 
Matouše, Řeč sv. Pavla o člověku starém a novém, 
Výklad na pašije sv. Jana; ed. J. Karásek); Sočinenija 
P. Ch. (Petrohrad 1893: Siet viery, Replika proti Mi
kuláši Biskupcovi; ed. J. S. Annenkov); in K. Černý: 
Klasobraní po rukopisích (Kterak ne ve všem za 
prvotnie cierkve vokazovali kněžie aneb podávali, List 
knězi Mikulášovi, My blázni pro Krista, Nebo nepo
slal mě jest Kristus křtíti, ale kázati, O moci světa, 
Replika proti Rokycanovi), LF 1898; O trojiem lidu 
řeč... (Petrohrad 1903, ed. N. V. Jastrebov); O boji 
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duchovním a O trojím lidu (1911, ed. K. Krofta); Siet 
viery (1912 a 1929, ed. E. Smetánka; 1926, faksimile 
tisku z 1521, ed. Z. Tobolka); in Akty Jednoty bratrs
ké 1, 2 (1915, 1923; List knězi Mikulášovi, List Miku
láši a Martinovi, List mistru Janovi; ed. J. Bidlo); 
Replika proti Mikuláši Biskupcovi (1930, ed. J. Stra
ka); Dva traktáty (1932; Řeč o základu zákonů lid
ských, Výklad na řeč sv. Jana v 2. epištole; ed. E. Sme
tánka); Traktáty P. Ch. O trojím lidu, O církvi svaté 
(1940, ed. R. Holinka); Drobné spisy (1966; Replika 
proti Mikuláši Biskupcovi, O trojiem lidu řeč, O boji 
duchovním, O cierkvi svaté; ed. E. Petrů); in sb. Acta 
reformationem Bohemicam illustrantia (1980: Zprávy 
o svátostech, ed. M. Opočenský; O rotách českých, 
O nej vyšším biskupu Pánu Kristu, ed. N. Rej chrtová). 
- Ukázky z díla in: Výbor z literatury české 2 (1868, 
ed. K. J. Erben); čas. Svoboda (J. Barák) 5, 1871 
(Postila, ed. an.); A. Mika: P. Ch. (1963); Výbor z čes
ké literatury doby husitské 2 (1964). - Překlady do 
nové češtiny'. Čítanka P. Ch. (1925; O šelmě a obrazu 
jejiem, Jiná řeč o šelmě a obrazu jejiem, Řeč a zpráva 
o těle božiem - necelé, Replika proti Rokycanovi, 
O boji duchovním; ed. K. J. Obrátil, přel. F. Jilík); 
O trojiem lidu řeč (1945, přel. R. Šenk); Síť víry (1950, 
přel. F. Šimek). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 300 - 3 303;
E. Petrů: Soupis díla P. Ch. a literatury o něm (1957). 
I LITERATURA: F. Schulz: P. Ch. (1882 ← Osvěta 
1875); J. Goll: Quellen und Untersuchungen zur Ge- 
schichte der Böhmischen Brůder 2: P. Ch. und seine 
Lehre (1882); A. Lenz: P. Ch. učení o sedmeře svátostí 
a poměr učení toho k Janu Viklifovi (1889) + Vzá
jemný poměr učení P. Ch., starší Jednoty českých 
bratří a táborů k náuce valdenských, Janu Husovi 
a Janu Viklifovi (1895); N. V Jastrebov: Etjudy 
o P. Ch. i jego vremeni (Petrohrad 1908); K. Krofta: 
P. Ch. (1914); J. Goll: Ch. a Jednota v 15. století 
(1916); V. Novotný: P. Ch. (1925); Z. Tobolka: Tisk 
Ch. Síti víry z roku 1521 (1926); C. Vogl: P. Ch., ein 
Prophet an der Wende der Zeiten (Lipsko 1926); 
V Hájek: P Ch. (1929); F. O. Navrátil: P. Ch. Národo
hospodářsky sociologický rozbor náboženské osob
nosti (1929); A. Molnár: Strážná samota P. Ch. 
(1945); R. N. Foustka: Politické názory P. Ch. 
(1948) + P. Ch. názory na stát a právo (1955);
F. M. Bartoš: P. Ch., duchovní otec Jednoty bratrské 
(1958); A. Mika: P. Ch. (1963); M. L. Wagner: P. Ch., 
A Radical Separatist in Hussite Bohemia (Pennsylva- 
nia-Ontario 1983). I A. Šembera: Český kodex v Pa
říži, ČČM 1842; F. Palacký in Dějiny národu českého 
4/1 (1857) + O stycích a poměru sekty valdenské 
k někdejším sektám v Čechách, ČČM 1868 → Rad
host 2 (1872); A. Gindely in: Geschichte der Böhmi
schen Brůder 1 (1857); J. Jireček: P. J. Šafaříka studie 
o P. Ch., ČČM 1874 + in Rukověť 1 (1875); V. HyL 
mar: O některých stránkách mluvy P. Ch., zvláště 
syntaktických, 10. výr. zpráva reálného gymnázia 
v Praze, 1877; J. S. Anněnkov: Příspěvek k životopisu 
P. Ch., ČČM 1880 + O nově nalezeném rukopise 

spisů P. Ch., ČČM 1882 + Mistr Protiva, novyj češ- 
skij pisatěl XV. veka, Sborník statěj po slavjanovedě- 
niju... (Petrohrad 1883); J. Goll: P. Ch a spisy jeho, 
ČČM 1881 → Vybrané spisy drobné (1929); A. Lenz: 
Učení P. Ch. o eucharistii, Pastýř duchovní 1884 
+ Učení P. Ch. o křtu, zvláště o křtu nemluvňat, 
a učení katolické, ČČM 1885 + Učení P. Ch. o bytu 
očistce, Zprávy KČSN 1885; J. S. Anněnkov: Výpisky 
z pařížského rukopisu spisů Štítného a Ch., ČČM 
1885; • polemika: T. G. Masaryk: Učení P. Ch. 
o eucharistii..., Athenaeum 2, 1884/85; A. Lenz: Kri
tika prof. dr. Masaryka o mém spisu Učení Ch. 
o eucharistii a má odpověď + Učení P. Ch. o očistci, 
na základě jeho spisů, a učení katolické církve, obojí 
Pastýř duchovni 1885; T. G. Masaryk: Replika p. ka
novníkovi dru A. Lenzovi, Athenaeum 2, 1884/85; 
A. Lenz: Obrana mé cti naproti replice o mém spisu 
Učení Ch. o eucharistii, jižto uveřejnil p. dr. Garrigue 
Masaryk..., Pastýř duchovní 1886 •; B. Košút: P. Ch., 
Český bratr, Čes. bratr 1890; E. Denis in Konec samo
statnosti české (1893); A. Lenz: Veliký a svátý papež 
Řehoř VIL a P. Ch. + Nástin učení J. A. Komenské
ho a učení P. Ch., obojí Vlast’ 11, 1894/95; T. G. Ma
saryk in Česká otázka (1895); J. Goll: Ještě jednou- 
kdo jest Chelčického mistr Protiva?, ČČH 1895;
N. V. Jastrebov: Očerk žizni i litěraturnoj dějatelnosti 
P. Ch., Žurnál ministerstva narodnogo prosveščenija 
7, Moskva 1895; A. Lenz: Učení katolické o Antikris
tovi, o teologických domněnkách stran jeho osoby
1 konání jeho, a učení P. Ch. o těchže předmětech, 
Vlast’ 12, 1895/96 + P. Ch. a Slovník naučný..., 
Vlast’ 13, 1896/97; K. Krofta: Kněz Jan Protiva 
z Nové Vsi a Chelčického „mistr Protiva“, ČČM 
1900; A. Lenz: Z jakých příčin jmenuje P. Ch. M. Jana 
Viklifa Protivou?, Vlasť 17, 1900/01 + Soustava uče
ní P. Ch. na základě pramenů, Sb. historického krouž
ku 1-2, 1900-01; H. Hrubý in České postily (1901); 
E. Smetánka: K Postile Chelčického, LF 1903; I. Pal- 
mov in Češskije bratja v svojich konfessijach 1,
2 (1904); V. Flajšhans: P. Ch. Dodatky a opravy 
k biografiím..., ČČM 1905, s. 132; N. V. Jastrebov: 
Ch. i Gus, Novyj sborník statěj po slavjanoveděniju 
(Petrohrad 1905); M. Svoboda: Příspěvek k otázce 
Ch. mistra Protivy, ČČM 1906; K. Hoch: Husité 
a válka, Čes. mysl 1907; J. T. Můller: Starý rukopis 
dvou spisů P. Ch., ČČH 1907; J. Stěhule: Učení P. Ch. 
o lásce k bližnímu jako pravé službě Bohu, Naše doba 
1910; L. Kopal: P. Ch. názory o manželství, čistotě 
a rodině, Besedy Času 1913; J. Sedlák: O táborských 
traktátech eucharistických, Hlídka 1913; J. Zubatý: 
K Ch. Sieti viery, LF 1913; V. Chaloupecký: Štítný 
a Ch., ČČM 1914; N. V. Jastrebov: Kogda napisal 
P. Ch. svoju Repliku protiv Rokycany, Sborník ke cti 
N. Karajeva (1914); F. M. Bartoš: K počátkům P. Ch., 
ČČM 1914 + K datování Ch. Síti víry a traktátu 
O šelmě a obrazu jejím, ČČH 1914; J. Zubatý: Lož- 
nost, LF 1915; K. Krofta: Novější bádání o Husovi 
a hnutí husitském, ČČH 1915; F. Ryšánek: Mistr 
Protiva u Ch., LF 1915; M. Šlechtová: Životní moud- 
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rošt P. Ch., Lípa 1918; A. Neumann in České sekty ve 
století 14. a 15. (1920); F. Ryšánek: Výklad P. Ch. na 
podobenství o dělnících na vinici Páně, sb. Z dějin 
české literatury (1920); F. M. Bartoš: Ch. a Rokycana, 
LF 1921; F. Ryšánek: Husových Devět kusův zlatých 
a jejich rozbor od P. Ch., LF 1922 + P. Ch. o jistém 
a nejistém očistci a O zlých kněžích s obranou Mar- 
koltovou, Slovanský sborník... F. Pastrnkovi (1923); 
J. T. Můller in Dějiny Jednoty bratrské 1 (1923); 
J. Pekař in Žižka a jeho doba 1 (1927); R. Urbánek in 
Věk poděbradský 3 (1930); M. Cedlová: Náboženské 
názory P. Ch. a bratra Řehoře i jejich vzájemný po
měr, CNM 1932; F. M. Bartoš: Zapomenuté dílo 
P. Ch., Jihočes. sb. historický 6, 1933; O. Odložilík: 
P. Ch., sb. Tvůrcové dějin 2 (1934); K. Krofta: P. Ch., 
in Listy z náboženských dějin českých (1936);
G. Hoffman: P. Ch. + Ch. o válce, Tvorba 1937; 
F. Hrejsa: Psáni mistra Rokycána Petrovi Ch., Refor
mační sborník 8, 1941; F. M. Bartoš: Kdo byl P. Ch.? 
Jihočes. sb. historický 15, 1946 a 19, 1950 + Ch. 
a valdenští, Jihočes. sb. historický 16, 1947; V. Cha- 
loupecký: P. Ch., ČČH 48-49, 1947-48; J. Tichý: 
P. Ch., sb. Hrdinové a věštci českého národa (1948); 
B. Křemenák: Ch., dnešek a Tomáš Morus, Slovesná 
věda 3, 1949/50; A. S. Mágr: Marxistické poznámky 
k Ch., Jihočes. sb. historický 19, 1950; F. M. Bartoš: 
Ch. a velký učitel táborského komunismu, Jihočes. sb. 
historický 19, 1950; J. Pleva: P. Ch. o víře, zákonu 
a křesťanovu životu + Antropologie P. Ch., Theolo- 
gia evangelica 4, 1951; J. Macek in Tábor v husitském 
revolučním hnutí 1, 2 (1952, 1955); F. M. Bartoš: 
Nový sborník spisů Ch. a jiná husitika v Pešti, Jiho
český sb. historický 20, 1951 + Pešťský sborník Ch., 
Jihočeský sb. historický 21, 1952; D. Marečková: 
P. Ch. Výklad na čtení sv. Jana v 1. kapitole, LF 
78-79, 1955-1956; V. Mostecký: Je P. Záhorka 
P. Chelčickým?, Jihočes. sb. historický 25, 1956; 
F. M. Bartoš: Husitští kazatelé a postily věku podě
bradského, Křesťan, revue (Teologická příloha) 1961;
E. Petrů: Dvě studie o P. Ch., LF 1966 + Traktát 
a řeč jako žánry české literatury 15. století, AUP 
Olomouc, Philologica 25, 1968 + K metodě myšlení 
P. Ch., LF 1970 + Spravedlnost tiskařům, sb. Knih
tisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé 
hory (1970); F. M. Bartoš: Strahovské Zjevení a záha
da jeho původce, Jihočes. sb. historický 39, 1970;
F. Šmahel: Antiideál města v díle P. Ch., ČsČH 20, 
1972; Š. Kolafa: Cesta L. N. Tolstého k P. Ch., sb. 
Studie z obecných dějin (1972); M. Flegl: P. Ch. 
a mistr Protiva + Sociální původ P. Ch. a jeho literár
ní dílo v obraze českého dějepisectví 19. století, Jiho
čes. sb. historický 42, 1973 + Myšlenkový odkaz Ch. 
v obraze českého dějepisectví 19. století, Křesťan, 
revue 1973; C. Horák: Ch. metoda myšlení + Biblic
ká exegese u Ch., Křesťan, revue 1973; M. Flegl: 
K problému identifikace P. Ch., LF 1979; E. Petrů: 
Znovu k problému Ch.-Záhorka, LF 1979 + Das 
Verháltnis P. Ch.’s zur Gelehrsamkeit und Bildung, 
sb. Reform-Reformation-Revolution (Lipsko 1980); 

am. (A. Molnár): Kdo byl P. Ch.? Kostnické jiskry 
3. 10. 1979; • ref. ed. Zprávy o svátostech...: M. Flegl, 
Jednota bratrská 1980, s. 119 a Kostn. jiskry 
14. 5. 1980; A. Jersák, Křesťan, revue 1980, č. 3/4; 
J. Kolár, ČL 1984 •; j. s.: Kniha o Chelčickém v USA, 
Kostn. jiskry 1984, č. 4; viz též EDICE.

jk

František Chládek
* 23. 8. 1829 Hředle u Rakovníka
† 20. 9. 1861 Senomaty u Rakovníka

Básník samouk, tvůrce intimní, politické a sociální 
poezie zrcadlící život venkovské chudiny v polovině 
19. století, předchůdce dělnických básníků.

Pocházel z rodiny domáckého tkalce. Záhy pro
jevil mnohostranný talent, avšak existenční si
tuace a chatrné zdraví mu znemožnily cestu za 
vzděláním. Po ukončení jednotřídky se vyučil 
u otce tkalcem. Národní cítění ho přivedlo do 
kroužku hředelských vlastenců a prostřednic
tvím těchto přátel byl také dobře informován 
o průběhu revolučních událostí 1848. 1849 se 
vydal za prací po Čechách, Moravě í do Vídně, 
trvale se však neuchytil. Po sňatku s Justýnou 
Salitrníkovou (nevlastní sestra Františky Raba- 
sové, matky malíře V. Rabase) a po narození 
první dcery (1854) se rozhodl vystěhovat se do 
Sedmihradska; tehdy prodal domek ve Hřed- 
lech, mezitím však úřady zamítly jeho žádost, 
a tak přesídlil s rodinou do Senomat. Živil se 
řezbářstvím, prošel též kursem, jenž ho měl 
kvalifikovat pro místo modeláře v kladenských 
hutích, onemocnění mu zabránilo toto povolání 
vykonávat. 1859 se seznámil s A. Waldauem (vl. 
jm. J. W. Jarosch, psáno i J. V. Jaroš), jenž ho 
podporoval v literárních plánech a zasloužil se 
o časopiseckou publikaci většiny jeho veršů. Ch. 
zemřel na tuberkulózu, pohřben byl v Senoma- 
tech.

Ch. písně, v počátcích převahou milostné 
a přírodní, čerpaly z lidové a jarmareční poezie, 
obracely se k lidovému prostředí a některé se 
v něm šířily i jako anonymní skladby. Jejich ráz 
se měnil vlivem soudobé literatury, z níž Ch. 
přijímal vlastenecké a všeslovanské ideály 
a z níž si bral i příklady literárního ztvárnění, 
včetně přežívajících konvencí sentimentálního 
básnictví. Verše inspirované revolučními udá
lostmi měly často přímé podněty místní, zachy
covaly však v lokálně specifických dějích obec-
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ný proces revolucionizace českého venkova, na
děje i zklamání jeho nejchudších vrstev. Několik 
básní s revolučními motivy je ohlasem díla 
K. Havlíčka, v jeho duchu a podle jeho příkladu 
vznikly i Ch. satirické epigramy a politické po
pěvky na nápěvy známých písní; k parafrázím 
patří i báseň Vlastenecká (jako Ch. text publi
kována časopisecky, an. pak v Českém zpěvní
ku 1863), zajímavá tím, že v řadě četných variací 
na známou píseň revoluční doby, tzv. Píseň hu
sitskou (autor J. T. Krov), byla její variací po
slední, odrážející již porevoluční situaci. Osobi
těji se Ch. projevil zejména ve verších bezpro
středně vyjadřujících vlastní sociální zkušenost 
a vědomé úsilí zastávat se perem „proletářstva 
mořeného“; touto tvorbou předjímal dělnickou 
poezii druhé poloviny 19. století.

PŘÍSPĚVKY in-. Boleslavan (1861); Lada (1861-62); 
Lumír (1853, 1861—62); Obrazy života (1861—62); Ro
dinná kronika (1862). ■ KNIŽNĚ. Výbory. Básně 
samouka F. Ch. (1884, ed. O. Mokrý); Básně (1952, 
ed. R. Grebeníčková); Písně (1965, ed. E. Taxová). I

LITERATURA: J. V. Jaroš (A. Waldau) in Samou
kové české poezie, Obrazy života 1, 1858/59; A. Wal
dau in: Böhmische Naturdichter (1860) + F. Ch. Ži
votopisný nástin + F. Ch. Dodatky k životopisu, 
obojí Obrazy života 1861; • nekrology: = (J. Neru
da), Čas 25. 9. 1861; an., Obecné listy 1861, s. 405 •;
J. Schwarz: F. Ch., český dělník a básník, Děln. listy 
1872, s. 88; O. Mokrý in Básně samouka F. Ch. 
(1884); • ref. Básně samouka F. Ch.: B., NL 20. 12. 
1883; F. Kvapil, Květy 1884, s. 249; Silván, Lit. listy 
1884; F. Zákrejs, Osvěta 1884, s. 568; E. Miřiovský, 
Pokrok 28. 3. 1884; A. Šnajdauf, Ruch 1884; Ch. 
(F. Chalupa), Světozor 1884, s. 143 •; F. Janoušek in 
Dějiny obce, kostela a školy ve Hředlích u Rakovníka 
(1903) + Hředské pověsti a upomínky (1904); R. li
lový: První dělnický básník český, PL 29. 4. 1922; 
J. K. Hornov Podžbánský: Stoleté jubileum narození 
českého Burnse, Venkov 9. 8. 1929; J. Vozka in Počát
ky socialismu v českém písemnictví, Děln. osvěta 
1932; J. Fučík: A. Novák neobvyklý, Tvorba 1938, 
č. 23 → Stati o literatuře (1951); F. Benhart: Básník 
českého proletariátu, Práce 20. 8. 1949; J. Petrmichl 
in Poslední bitva vzplála (1951); F. Baťha: První český 
básník-dělník, Var 4, 1951/53, s. 80 + Vzpomínáme 
F. Ch., Socialistický směr 1959, č. 15; R. Grebeníčko
vá in F. Ch.: Básně (1952); E. Taxová in F. Ch.: Písně 
(1965); zh (Z. Heřman): ref. Písně, LitN 1965, č. 32; 
F. Baťha: První dělnický básník, Svoboda 22. 9. 1971.

et

Adam Chlumecký

* 7. 1. 1854 Roketnice (Rokytnice) u Přerova
† 23. 6. 1938 Olomouc

Prozaik a básník mystického založení a výrazně kato
lické orientace.

Vl. jm. František Kužela. - Pocházel z rolnické 
rodiny Vystudoval gymnázium v Olomouci 
(mat. 1875), 1876 vstoupil do katolického bo
hosloveckého semináře v Olomouci, kde byl 
1880 vysvěcen na kněze. Poté působil na morav
ském venkově jako kaplan (Boršice u Buchlovic, 
Litenčice u Koryčan, Velká Bystřice u Olomou
ce) a jako farář (1886-91 Liptáň u Potštátu, 
1891-1907 Dlouhomilov u Zábřehu, 1907-29 
Skrbeň u Olomouce). Do výslužby odešel 1929 
a žil v Olomouci. Na počátku 90. let se spřátelil 
s básníkem S. Bouškou a stal se přívržencem 
obrodných snah v katolicky orientované litera
tuře. Byl příslušníkem Katolické moderny 
a dlouholetým členem a předsedou Družiny 
literární a umělecké v Olomouci.

Ch. se pokusil vytvořit svérázný typ české 
mysticko-vizionářské literatury. Rytmizovanou 
a metaforicky bohatou prózou výrazně ovlivně
nou biblickým stylem (zejm. Apokalypsou) 
ztvárnil tři básnické vize. Apokalypse otroků je 
vidinou vítězného boje Slovanů proti útlaku 
s patrnými vlivy Kollárova elegismu, Andělé 
pyšní vizí kosmického sociálního konfliktu mezi 
dobrem a zlem a nej rozsáhlejší Evangelium svo
body katastrofickým obrazem světa budoucnos
ti zmítaného hrůznými válkami. Text, v němž 
Ch. předjímá i některé prvky vědeckofantastic
ké literatury, je zároveň i shrnutím autorova 
vztahu ke světu, jehož základním pilířem je 
křesťanský světový názor. Bizarní fantastikou 
a anticipací některých symbolistických tvár
ných postupů (báseň v próze) představuje tato 
trojice mysticko-vizionářských próz vrchol Ch. 
literární tvorby. Jeho ostatní díla byla většinou 
vytvořena v intencích lidovýchovného působení 
F. Sušila. Nad upřímným vlastenectvím a obdi
vem k folklóru v nich převládá náboženská 
didaktičnost a sentimentalita. Ch. historické 
prózy, látkově těžící především z doby husitské, 
byly závislé na V. Beneši Třebízském, jeho klad
ný vztah k husitství se však pokoušely svým 
útočně negativním postojem k tomuto hnutí 
paralyzovat.

408



Chrněla

PSEUDONYM: Albuin Chronos (publicistika). 
■ PŘÍSPĚVKY in\ Čas. Beletristická příloha (1898); 
Čech (1900); České květy (1902-03); Eva (1907); 
Hlídka literární (1886-94); Květy mariánské (od 
1885); Meditace (1909); Nár. politika (1904); Náš 
domov (od 1895); Našinec (1911-36); Niva (1897); 
Nový obzor (1911-13); Nový život (1897-1906); Ob
čanské noviny (od 1919); Obrázková revue (od 1901); 
Obzor (1879); alm. Pod jedním praporem (1895); alm. 
Ratolest olivová (1917); Vlasť (1902-33). I KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o literatuře'. Apokalypse otroků (P 
1881); Epos o hloupém Janu (B pro ml., 1882, 1898 
přeprac. s tit. Pohádka o hloupém Honzovi); Večer 
sv. Mikuláše (D 1885); Lidé jak jsou (PP 1884); Andě
lé pyšní (P 1886); Nový dárek od Ježíška hodným 
dítkám (BB a PP pro ml., b. d., 1892); Romance 
o rejdech čertových (verš, pohádky, 1894); Zvony 
večerní (BB pro ml., 1895); Evangelium svobody (P 
b. d, 1896); Lilita (PP b. d., 1897); Adam a Eva (R 
1897); Povídky (1908); Historické povídky (1910); 
Z husitských dob (PP 1912); Po stopách rodu Velyn- 
ských v českém písemnictví a jeho vztazích k národ
nímu životu našemu (studie, 1919). I

BIBLIOGRAFIE: V. Bitnar: Literární dílo A. Ch., 
Archa 1938. I LITERATURA: • ref. Apokalypse 
otroků: F. Bílý, Osvěta 1882, s. 652; A. Koudelka, 
Muzeum 1882; P. I. Tauer, Lit. listy 1883 •; an.: ref. 
Epos o hloupém Janu, Světozor 1882, s. 311; • ref. 
Lidé jak jsou: F. Bílý, Osvěta 1884, s. 280; P. I. Tauer, 
Lit. listy 1884 •;• ref. Andělé pyšní: Č. (L. Čech), Lit. 
listy 1886; V-ý, Hlídka literární 1886; K. Vondruška, 
Čas. katol. duchovenstva 1886, s. 320 •; K. Dostál- 
Lutinov: A. Ch., Hlídka literární 1895; • ref. Evange
lium svobody: F. V. Krejčí, Lit. listy 1896; S. Bouška, 
Nový život 1896, s. 138; P Vychodil, Hlídka 1896; pp, 
Naše doba 1896 •; F. X. Šalda: Xaver Dvořák: Medi
tace, Sigismund Bouška: Pietas, Lit. listy 1897 → KP 
3 (1950); S. Bouška: ref. Adam a Eva, Nový život 
1898, s. 192; A. K. Bohdan: A. Ch., Muzeum 1899;
I. Zháňal: A. Ch. jako povídkář, Našinec 1910; P. Vy
chodil: Povídky A. Ch., Hlídka 1912; Mil. H. (M. Hý
sek): Kněží - spisovatelé včera a dnes, MS IR 8, 
1911/12, s. 57; K. Dostál-Lutinov: A. Ch. šedesátní
kem, Archa 1914; B. Slavík in Hanácké písemnictví 
(1940); J. Springer in Co dala Haná české literatuře 
(1947); I. Slavík in Zpívající labutě (1971).

jm

Josef Chrněla

* 18. 2. 1793 Třebíč
† 28. 2. 1847 Praha

Sentimentalistický a didaktický básník, proslulý jako 
autor bajek. Překladatel poezie, dramat a prózy, pe
dagog, filolog a slovníkář, vydavatel antických a sta
ročeských textů, redaktor almanachů.

Narodil se v třebíčském předměstí Jejkov; otec, 
tkalcovský mistr, byl kostelníkem v kapucín
ském klášteře. Od mládí byl Ch. dobrý hudeb
ník, prostřednictvím otce se seznamoval s čes. 
literaturou krameriusovského typu. Vyučil se 
tkalcem, čtrnáctiletý dostal chrlení krve, rok byl 
na vychování v jejkovském klášteře, od 1808 
u kapucínů v Praze. Za studií na pražském 
Akad. gymnáziu (1808-14) se živil soukromým 
učitelstvím, jeho nej bližšími přáteli byli spolu
žáci V. K. Klicpera a F. Turinský, přátelsky se 
stýkal s J. Dlabačem (později profesor v Písku), 
V. Hankou, J. Hýblem, F. Klícperou, V. A. Svo
bodou. Jako recitátor, zpěvák a hudebník se 
podílel na čes. deklamačních a hudeb, akade
miích a v čes. představeních Stavovského diva
dla hrál i velké role. Za filoz. studií (do 1817) 
chodil na přednášky J. Nejedlého (zkouška 
z češtiny 1815), navštěvoval J. Dobrovského, 
1818 se podrobil zkoušce pro učitelství na gym
náziích. Téhož roku se oženil (6 dětí, nejmladší 
Oskar se stal generálem a byl jmenován šlechti
cem). Jako gymnazijní profesor působil 
1819-20 v Jičíně (přátelství s F. Šírém; soukro
mé vyučování češtiny), 1820-42 v Hradci Král, 
(učitel J. J. Langra, J. K. Tyla, K. J. Erbena aj.; 
bezplatný translátor polštiny při krajském úřa
dě) a nakonec na Akad. gymnáziu v Praze (ředi
tel J. Jungmann, přátelské styky s F. Palackým, 
J. S. Preslem, V. Staňkem, P. J. Šafaříkem). Pub
likovat začal za filoz. studií, jeho beletristická 
tvorba přestává v 2. pol. 20. let, kdy se začal 
věnovat převážně odbornému spisovatelství le- 
xikografickému (latinsko-česko-německý slov
ník s registry jeho českého a německého slovní
ho fondu), jazykovědnému (pojednání o jmé
nech obyvatelských, o českých adjektivech, 
o tkalcovské terminologii) a vydavatelskému 
(komentovaná školní vydání římských autorů 
s českým překladem, pětijazyčné vyd. Orbis 
pictus J. A. Komenského; 1844 k tisku připravil 
též jeho Didaktiku českou, kterou cenzura ne
propustila). Pro chystanou českou encyklopedii 
měl psát pojednání o řeckých a římských staro
žitnostech, materiálovými příspěvky podporo
val práci F. L. Čelakovského (zápisy písní a pří
sloví) a Jungmannův Slovník česko-německý. 
Po příchodu do Prahy se Ch. stal korektorem 
knih vydávaných Maticí českou. Jeho obrana 
češtiny (Prostředek, jak by po gymnáziích čes
kých, moravských a slezských ohledem vyučová
ní v jazyku českoslovanském Nejvyšší vůli poně
kud zadost učiniti se mohlo, CCM 1843) zahrnu
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je v sobě i jeho praktické zkušenosti učitelské 
a národně buditelské. V posledních letech se 
zabýval úvahami o lidské prařeči a o původním 
slovanském jazyku; práce se ztratily s pozůsta
lostí V. K. Klicpery, jemuž byly po Ch. smrti 
odevzdány.

V Ch. původní beletrii převažuje poezie, pro
slulost si získaly jeho veršované bajky (v antolo
giích a čítankách přetiskovány do konce 19. 
stol.). Jsou určeny mládeži, mají deklamační 
charakter, jejich morální poučení je výrazně 
vyjádřeno. Látku většinou přejímají z tradiční
ho fondu (Ezop, Phaedrus, G. K. Pfeffel, Ch. 
F. Gellert, J. G. Herder, F. Schiller), oproti 
Puchmajerovým bajkám jsou rytmicky diferen
covanější a stroficky bohatší, prozrazují vliv 
lidové písně. S tendencemi českého sentimenta- 
lismu souvisel Ch. svými milostnými básněmi 
a písněmi {Píseň hocha moravského z 1816), 
selankami (též vliv na J. J. Langra) a překlady 
pastýřských her S. Gessnera. Sentimentalistická 
produkce převažuje také ve třech svazcích al
manachů, které Ch. 1823-25 redigoval pro 
J. H. Pospíšila a které jsou jeho nejvýznamněj
ším počinem literárně organizačním. V časopi
sech publikoval též epigramy, veršované hádan
ky (tzv. pohádky), příležitostné básně a prózou 
mravoučné povídky, zábavné příběhy a anekdo- 
tická vyprávění. Přeložil 1. knihu Phaedrových 
bajek, činohry a frašky Kotzebuovy, překládal 
i lyriku a drobnou epiku (např. J. W. Goetha). 
Ve Sbírce povídek zábavných od C. F. van der 
Velde, redigované J. J. Jungmannem, vydal 
1827 povídku Jarvod Zlatohvězd; je to časově 
poslední dílo Ch. soustavné tvorby beletristické.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Josef Třebický, Moravan; 
Ch., J. Ch. I PŘÍSPĚVKY in-. Almanach aneb Novo
ročenka (1824, pokr. Denice aneb Novoročenka, 
1825); ČČM (1835-43); Čechoslav (od 1825); Hyllos 
(od 1820); Jindy a nyní (1833); Krok (od 1831); Květy 
české, pokr. Květy (od 1834); Přítel mládeže (od 
1823); Rozličnosti Pražských novin (od 1826); Roz
manitosti (od 1816); Věrný raditel rodičů, dítek, pěs
tounů a učitelů (od 1824). I KNIŽNĚ. Beletrie'. Bajky 
pro dítky 1, 2 (BB 1818, 1821). - Překlady. A. Kotze- 
bue: Následkové nevěrnosti (1820) + Zmatek nad 
zmatek (1820) + Johana z Montfokonů (1820) + 
+ Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce 
(1822); S. Gessner: Knížata mezi pastýři 
(1821) + Zavržený syn (1821); F. Rambach: Divo
chové (1825); C. F. van der Velde: Jarvod Zlatohvězd 
1, 2 (1827). - Ostatní práce'. Biblické příběhy Starého 
zákona... dle mnichovského vydání... 1, 2 (1821; 
jednotlivé příběhy i samostatně jako „dárek dobře 

zvěděným a pilným dítkám, jejž i dospělí s utěchou 
čisti mohou...“); Biblické příběhy Nového zákona... 
dle mnichovského vydání... 1-3 (1822-23; jednotlivé 
příběhy i samostatně, viz předch.); Lateinisch- 
-böhmisch-deutsches Wörterbuch nach J. G. Schel- 
lers etymologischer Grundlage 1-3 (1830); Seznam 
slov a průpovědí českých ve Slovníku latinsko-česko- 
-německém (1834); Wortregister ais Anhang zu dem 
Lateinisch-böhmisch-deutschen W örterbuche 
(1834). - Výbory. Výbor z bajek (1886, ed. J. Donát 
Pelhřimovský); Bajky (1917). I KORESPONDEN
CE: J. Pospíšil: Z dob vlasteneckých (J. Pospíšilovi 
z 1837; 1885); J. Emler: Několik listů... k A. Markovi 
(z 1823), ČČM 1887; K. A. Vinařický: Koresponden
ce a spisy pamětní 1, 2 (K. A. Vinařickému z 1829-37, 
ed. V. O. Slavík, 1903, 1909); F. L. Čelakovský: Kores
pondence a zápisky 1, 2 (F. L. Čelakovskému 
z 1823-33, ed. F. Bílý, 1907, 1910). I REDIGOVAL 
almanach'. Almanach aneb Novoročenka na r. 1823, 
1824, pokr. Denice aneb Novoročenka na r. 1825 
(1823 s V. K. Klicperou, 1825 s F. L. Čelakovským). 
i USPOŘÁDAL A VYDAL: J. A. Komenský: Orbis 
pictus..., Svět v obrazích... (1833, reed. 1941, ed. 
F. Oberpfalcer); S. Aurelius Victor: Historia Romana. 
Dějiny římské (1838, lat. text a překlad); L. J. Florus: 
Epitome rerum Romanarum. Obraz dějův římských 
(1843, lat. text a překlad). I

LITERATURA: K. Krška, F. Weigner: Nástin ži
vota a působení J. Ch. (1879). I an. (K. V. Zap): 
nekrolog, Poutník 1847, s. 128; J. K. Tyl: Moje po
slední procházka s dvěma - umrlýma, Květy 1847 
→ Čtení pro lid (1986); J. Roštlapil: List J. Jungman- 
na Josefu Ch.... před vydáním svého slovníku posla
ný, Světozor 1877; J. Soukup: J. Ch., Komenský 1878; 
A. Truhlář: J. Ch. Pokus životopisný, ČČM 1882;
J. Donát Pelhřimovský in J. Ch.: Výbor z bajek 
(1886); Slavnostní číslo Listů ze západní Moravy,
18. 2. 1893; F. J. Rypáček: J. Ch. Na stoletou paměť 
narozenin..., ČMM 1893; J. Pešek: Královéhradecká 
vlastenecká družina, Naše doba 1910: H. Jarník: Or
bis pictus česky od Bubenky do Chmely, ČMM 1914; 
J. Pešek: Literární prvotiny J. Ch., Moravana, Zvon 
17, 1916/17 + Literární prvotina J. Ch. (ref. nového 
vydání Bajek), LidN 17. 3. 1917; S. Souček: Literární 
prvotina J. Ch., Moravana... (odmítavý posudek čl. 
J. Peška), ČMM 41-42, 1917-1918; J. Pešek: J. Ch. 
a jeho vydání Komenského Světa v obrazích, Čes. 
revue 1928; M. Zelenka: První „slovanské“ hry na 
českém jevišti (též o Ch. překl. hry A. Kotzebua 
Hrabě Beňovský), ČMF 15, 1928/29; J. Hendrich in 
J. A. Komenský: Orbis pictus (1941); Z. Hájek: J. Ch. 
K 150. narozeninám..., LidN 17. 2. 1943; J. M. Wei- 
mann: J. Ch., vlastenecký buditel, Jiskra 1957, č. 89; 
J. Václavková in Co dalo Třebíčsko literatuře (1962).

mo
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Josef Krasoslav Chmelenský
* 7. 8. 1800 Bavorov
† 2. 1. 1839 Praha

Básník, tvůrce libret k prvním českým operám a čet
ných písňových textů, překladatel operních libret, her 
se zpěvy i poezie, divadelní, literární a hudební kritik; 
autor prací z oboru zemského práva. Preromantik, 
přední představitel obrozenské kritiky a iniciátor do
bového rozvoje české vokální hudby a společenského 
zpěvu.

Občan, jm. Josef Ch.; vlastenecké jm. Krasoslav 
přijal za studií. - Děd i otec, učitelé v Bavorově, 
byli regionálně známými hudebníky. Otcův 
mladší bratr Jan Václav Ch. (1778-1864), od 
1804 poručník J. K. Ch., komponoval a publi
koval drobné hudební skladby (mj. ve 20. - 30. 
letech zhudebnění řady básní J. K. Ch., 
1835-39 příspěvky v čas. Věnec). - Po předčas
né smrti rodičů vyrůstal Ch. u babičky. Základ
ní školní i hudební vzdělání získal v rodišti, 
1812 byl poslán do školy v Krumlově (Český 
K.), aby se naučil německy. 1813—18 studoval 
na piaristickém gymnáziu v Čes. Budějovicích 
(spolužáci F. L. Čelakovský, J. V. Kamarýt), 
1818-25 absolvoval v Praze tříletou filozofii 
a právnickou fakultu (sblížení s Čelakovským, 
seznámení s hudebníkem F. Škroupem). Hmot
ně si vypomáhal jako soukromý vychovatel, od 
1824 byl zaměstnán v kanceláři zemského advo
káta J. F. Lippy (Lípy). Po doktorátu (1828) 
praktikoval u kriminálního soudu v Praze 
(1829—30). 1830 se oženil (4 děti). 1831 vstoupil 
do státních služeb, krátce pracoval na fiskálním 
úřadě, po získání soudcovské kvalifikace (1832) 
se stal hlavním sekretářem dvorského manské
ho soudu, 1835 dvorským místosudím. (S touto 
činností souvisí Ch. historicky fundované pří
spěvky k české právnické literatuře Manství čili 
léna česká a Karlštejnské manské právo.) 
1837-38 pracoval na Moravě a ve Slezsku na 
majetkovém soupisu olomouckého arcibiskup
ství a knížectví a lichtenštejnských lesů. 1838 
propukly u Ch. příznaky pokročilé tuberkuló
zy, které podlehl brzy po návratu do Prahy. 
Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Ch., příslušník mladší preromantické genera
ce a stoupenec Jungmannova kulturního pro
gramu, patřil k nejproduktivnějším básnickým 
reprezentantům českého sentimentalismu 
20.-30. let. V jeho výrazově kultivované tvorbě, 
navazující zejm. na evropskou anakreontiku, na 

dosavadní preromantickou poezii a na lidovou 
píseň, jsou zastoupeny různé drobné žánry 
a formy (mj. elegie, óda, znělka, epigram, bala
da; některé básně z 20. let psány - podobně jako 
libreta - časoměrným veršem nebo veršem kom
binujícím časoměrný a přizvučný princip); cel
kově v ní převažuje komorně laděná lyrika pís
ňového rázu s nepříliš originálně pojatými mo
tivy lásky, přírody, přátelství, vztahu k vlasti 
a rodině. Typické pro Ch. („panenského pěv
ce“) byly básnické holdy ženám a dívkám. Na 
začátku 20. let věnoval Ch. několik básní Žofii 
Jandové, básnířce vymyšlené Čelakovským, pod 
jejímž jménem také sám publikoval, mj. znělku 
Josefovi Chmelenskému (Čechoslav 1823). Nej
zralejší a mo ti vičky nej objevnější básně Ch. ob
sahují cykly Poputnice čili písně cestujícího 
(Kytka na r. 1837, 1838), Kvítí polní z Moravy 
a ze Slezska, apostrofy měst (Denice 1840), 
a Plané růže z Moravy a z Slézska, zachycující 
dojmy z přírody a vesnice (Vlastimil 1840). Pře
klady a parafráze poezie (Catullus, J. W. Goe- 
the, J. G. Herder, A. Klár, J. Kochanowski, 
A. Mickiewicz, A. Rósciszewski, F. Schiller, 
J. Vittorelli aj.) byly spíše vedlejší součástí tvor
by Ch. Z původní poezie Ch. měly největší ode
zvu milostné a vlastenecké písně s biedermeie- 
rovským koloritem, v nichž se navzájem prolí
nají ozvuky lidové písně a citově apelativní mo
tivy a tóny soudobého umělého básnictví. (Tyto 
písně se dokonce vlivněji než ohlasová lyrika 
Čelakovského podílely jako výchozí model na 
zkonvenčnělé sentimentalistické poezii 30.-40. 
let.) Texty Ch., pohotově zhudebňované často 
i několika skladateli, byly adresovány hlavně 
„vlastenským“ dívkám, jimž měly nahradit ob
líbené německé árie a salonní písně. Spolu se 
skladatelem F. Škroupem soustředil Ch. řadu 
básníků a hudebníků kolem Věnce ze zpěvů 
vlastenských, prvního českého hudebního peri
odika. Současně založil a z větší části sám vypl
ňoval almanach Kytka, který přinášel texty 
vhodné k zhudebnění. Některé písně s textem 
Ch. (tištěným v Kytce i Věnci takřka synchron
ně) zlidověly {Růže tetínská, Chodníček lásky 
aj.), do českého koncertního repertoáru se na
dlouho zařadilo Škroupovo a Ch. zastaveníčko 
Dobrou noc (text v 1. roč. Kytky i Věnce). Pro 
pražskou českou scénu překládal Ch. texty zná
mých evropských oper a oblíbené hry se zpěvy. 
Je autorem libreta k první české opeře, Škrou- 
povu Dráteníkovi’, tato dvouaktovka z prostředí 
venkovského městečka, oživená postavou slo

411



Chmelenský

venského dráteníka, bývá považována za proto
typ české komické zpěvohry. Další Škroupovy 
a Ch. opery Oldřich a Božena a Libušin sňatek 
byly pokusem o národní hrdinskou zpěvohru. 
Mytologickým tématem i silnými lyrickými 
prvky je jim blízká dramatická báseň Láska 
Čechova W&zte n ČČM 1835). Z historických 
pověstí čerpal Ch. i látku k básni Vlastislav 
a Neklaň (ČČM 1829), opírající se o vzor RKZ, 
a k proponované tragédii Čestmír. - Jako kritik 
dbal Ch. o čistotu literárního jazyka a jevištní 
mluvy, taktně vedl i nezkušené nebo průměrné 
autory a herce k větší náročnosti. Jeho ustálená 
kritická měřítka a vyhraněná, v podstatě klasi- 
cistická představa funkce umění jako nositele 
harmonických citů a pozitivních hodnot však 
omezovaly jeho pochopení nových kvalit ro
mantické poezie, mj. umělecké objevnosti Má
chova Máje, jejž komentoval (zřejmě i pod vli
vem Palackého a Čelakovského) odmítavě 
a podcenivě (ČČM 1836). Nej soustavněji se Ch. 
věnoval divadelní kritice; jeho pravidelné refe
rování o českém divadelním dění v Praze, kon
cepčně sledující zejm. dramaturgii a novou pů
vodní dramatiku (V. K. Klicpera, J. N. Štěpá
nek, J. K. Tyl), je pokládáno za vlastní počátek 
české divadelní kritiky. Z hudebních statí Ch. 
měly podnětný ráz úvahy o vztahu mezi rytmem 
řeči a hudby. Teoretické i praktické představy 
o postavení a úkolech kritiky shrnul Ch. ve 
Slovu o kritice (ČČM 1837).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Žofie Jandová (Čechoslav 
1823, in Dobroslav dub.; též pseud. F. L. Čelakovské
ho); J. Ch., J. K. Ch. ■ PŘÍSPĚVKY in\ Almanach 
aneb Novoročenka na r. 1824, pokr. Denice aneb 
Novoročenka na r. 1825; ČČM (1827-38); Časopis 
pro katol. duchovenstvo (1828, 1834—35); Čechoslav 
(1821-25); Čes. včela (1834-39; 1835, s. 158, o tragé
dii Čestmír); Dobroslav (1821-23, i dub.); sb. Hlasy 
věrných Čechů k J. c. M. Ferdinandovi I. a Maria
ně... (1835); sb. Hlasy vlastenců... na památku čtyři
cetiletého slavného panování... Františka I. (1832); 
sb. Hlasy vlastenců při radostném vítání J. c. M. Fer
dinanda I. a Marie Anny v Praze... (1835); Jindy 
a nyní (1833); Krok (1831); sb. Ku příchodu 
J. c. M. Františka I. a Karolíny... (1833); Květy 
(1835—37); alm. Kytka... na r. 1836 - na r. 1838; 
J. V. J. Michl: Ouplný literaturní létopis... (1839, an. 
autobiografie); Poutník slovanský (1826-27); Rozlič
nosti Pražských novin (1828, 1832-33); Věnec ze zpě
vů vlastenských... (1835-39); sb. Žely věrných Čechů 
po v Pánu zesnulém císaři a králi Františku I. (1835); 
- posmrtně: Čes. včela (1844); Denice (1840 Kvítí 
polní..., ed. F. L. Čelakovský); alm. Pomněnky na 

r. 1842; Věnec. Sbírka českých zpěvů (1844); Vlastimil 
(1840 Plané růže..., ed. F. L. Čelakovský). I KNIŽ
NĚ. Beletrie-. Básně (1823); Osmero zpěvů... pro 
jeden hlas při kytaře nebo fortepianu... (BB 1824, 
hudba J. V. Chmelenský); Fatima (B 1825 ← Básně, 
hudba J. V. Chmelenský); Dráteník (op. libreto, 1826, 
i prem., hudba F. Škroup, úprava slovenských textů
K. Fejérpataky); Hlas plesání v den... narození... 
Jana Františka Lippy,... zemského advokáta... (B 
1827, hudba F. Škroup); Oldřich a Božena (op. libre
to, 1828, i prem., hudba F. Škroup); Zdráv buď Fran
tišek, král český (B 1828); Libušin sňatek (op. libreto, 
1832, prem. 1850, ukázky scénicky 1835, hudba 
F. Škroup); Ke čtvrtému říjnu,... jmenovinám... 
Františka I...., kdežto ustav k zaopatření a zaměst
nání dospělých slepých v Čechách v život uveden jest 
(B 1832); Plesání českého manstva za přítomnosti 
J. c. k. M. Františka a Karolíny... (B 1833); Slzy 
památce pána Aloisia Klara,..., jenž dne 25. března 
1833 v Pánu usnul... (B 1833); Slzy na hrobu Rudolfa 
knížete Kinského ze Vchynic a Tetova (B b. d., 1836); 
Láska Čechova. Dramatická báseň (b. d.). - Překlady. 
A. Duval: Josef a bratří jeho (1824, i prem., hudba 
E. H. Méhul); I. F. Castelli: Sníh (1827, i prem., 
ukázky scénicky 1825, hudba D. F. Auber); A. Klár: 
Píseň ke mši svaté (1828, hudba J. Menschinger); 
E. Schikaneder: Kouzelná flétna (1825, prem. 1829, 
hudba W. A. Mozart); an.: Pomsta aneb Hrad loupež
nický v Sardinii (1832, i prem., hudba J. Rössler);
E. Veith: Lékař oční (1833, hudba V. Jírovec). - 
Ostatní práce-. Manství čili léna česká (1832 ← ČČM); 
Karlštejnské manské právo (1835 ← ČČM). - Výbor. 
Patero písní ze zpěvohry Dráteník... (1826, hudba
F. Škroup). - Souborné vydáni-. Vybrané spisy
1 (nakl. I. L. Kober, Nár. bibliotéka díl 5, 1870, 1 sv., 
nedokončeno; obs. mj. přetisk básní z čas. a almana
chů, výbor z dotud netištěných básní, výbor krit. 
a odb. statí z čas.). I SCÉNICKY Překlady operních 
libret a her se zpěvy-. G. Gherardini: Zlodějská straka 
(ukázky, 1825, hudba G. Rossini); W. Marsano: Kra
konoš (1830, hudba W. Wůrfel); F. Raimund: Dívka 
z čarovných krajů aneb Sedlský milionář (1834, šifra
J. Ch., hudba J. Drechsler); F. Ernst: Princ a had aneb 
Amor mezi Amazonkami (1835, hudba F. Škroup); 
E. Scribe: Němá z Portici (1837, hudba D. F. Auber); 
Berio: Othello, mouřenín benátský (1849, pod 
jm. J. Chmelenský, dub., hudba G. Rossini). I KO
RESPONDENCE: J. K. Ch.: Zprávy z Moravy. Vý
jimky ze psaní k panu Františku Palackému (z 1837; 
k historii a soudobé kult, situaci Olomouce), ČČM 
1838, s. 84; I. Klicpera: Listy některých starých čes
kých vlastenců k V. K. Klicperovi (V. K. Klicperovi 
z 1825, 1826 a b.d.), Světozor 1877, j. 442, 466, 502; 
Korespondence a zápisky F. L. Čelakovského 1,
2 (vzáj. koresp. z 1824-38; 1907, 1910, ed. F. Bílý);
K. A. Vinařického Korespondence a spisy pamětní 
2 (Vinařickému z 1835-37; 1909, ed. V. O. Slavík); 
J. Pešek: Z rodinné korespondence J. K. Ch. (manžel
ce Luise z 1837), ČMM 1910, s. 44; E. H. (Horský): 
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Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů 
českých a k starší české bibliografii (švagrovi E. Grie- 
zovi de Ronse z 1833), ČČM 1910, s. 297; E. Axman: 
Korespondence J. K. Chmelenského K. Vinařickému 
(z 1835-38), ČČM 1915, s. 167, 301. @ REDIGOVAL 
časopis'. Věnec ze zpěvů vlastenských, uvitý a oběto
vaný dívkám vlastenským (1835-36; za spolupráce 
F. Škroupa); almanach'. Kytka. Dar Uměny zpěvu na 
rok 1836, .. .1837, ... 1838 (1835-37; roč. 3 za spolu
práce F. L. Čelakovského). I

LITERATURA: (P.): ref. Osmero zpěvů..., Če- 
choslav 1824, s. 32; an. (F. B. Tomsa): ref. překl. 
Kouzelná flétna, Čechoslav 1825, s. 168; an. (J.
K. Tyl): ref. Věnec ze zpěvů vlastenských, Květy 1835, 
Příl., s. 91 → Národní zábavník (1981); • ref. alm. 
Kytka na r. 1836: an., Čes. včela 1835, s. 366; F. L. (J. 
K. Tyl), Květy 1835, Příl., s. 477 → Národní zábavník 
(1981) •;• ref. alm. Kytka na r. 1837: T. (J. K. Tyl), 
Květy 1836, Příl., s. 98 → Národní zábavník (1981); 
an., Ces. včela 1837, s. 223 •; Vydavatel (K. Kuzmá- 
ny): Slovo k panu doktorovi J. Ch. a jemu podobným 
českým recenzentům (proti Ch. kritice Máchy, Kláti
la a Kollára v ČČM), Hronka 1837, sv. 1, s. 88; • ref. 
alm. Kytka na r. 1838: J. M. (Malý), ČČM 1838, sv.
I, s. 128; J. Hulakovský, Květy 1838, Příl., s. 120 •; 
Pípo (V. J. Pícek): ref. Dráteník, Ost und West 1838, 
s. 378; an.: Něco o Slávy dceře (mj. proti Ch. kritice 
v ČČM), Květy 1839, Příl., s. 33; • nekrology: an., 
Pražské noviny 6. 1. 1839; P., Květy 1839, s. 16 •; 
K. Sabina: Beitráge zur Geschichte der neuböhmi- 
schen Literatur, Ost und West 1840, s. 38; L. Ritter 
z Rittersbergu: Böhmische Musik (význam Ch. pro 
českou umělou píseň), Ost und West 1842, s. 181, 193; 
K. Vinařický: Ůbersicht der böhmischen Literatur... 
(ref. Věnec, Kytka), Ost und West 1842, s. 142;
J. K. T. (Tyl): J. K. Ch., Květy 1845, s. 1 → Národní 
zábavník (1981); I. J. Hanuš in Život a působení 
F. L. Čelakovského (1855); an.: J. K. Ch., Květy 1868, 
s. 382; A. Rybička: Pomůcky k listáři biografickému
3 (zápis Ch. mezi pamětními listy J. V. Kamarýta), 
Světozor 1870, s. 271; R. Přecechtěl in Českoslovan- 
ský Plutarch2 (1875); an: O původu krásné písně 
Vorlovy... Nad Berounkou pod Tetínem..., Světozor 
1875, s. 12; an.: Vzpomínka na Ch., Světozor 1880, 
s. 215; F. Bačkovský: O českých almanaších doby 
předbřeznové, Zlatá Praha 1884, s. 407 + Kdo byla 
Žofie Jandová, Pokrok 10. 3. 1885 → Několik rozprav 
o F. L. Čelakovském (1887); O. Hostinský: František 
Škroup, Osvěta 1885, s. 71, 149; an. (J. Neruda): 
J. K. Ch., Humor, listy 27. 3. 1891 → Podobizny
4 (1957); F. Bílý: Ch. na Moravě a ve Slezsku v 1. 1837 
a 1838, sb. Morava svým maticím (1897); J. Máchal: 
Mickiewicz a Čechy (Ch. překlad znělek v ČČM 
1828), ČČH 1898, s. 356; F. J. Rypáček: Dr. J. K. Ch. 
a Morava, Hlídka 1899, s. 885 + J. K. Ch., nejšlechet
nější ze šlechetných, alm. Chudým dětem na r. 1899; 
J. Pešek in František Škroup... (1901); J. Jakubec: 
Obrození české poezie lidovou písní, sb. Literatura 
česká 19. století 2 (1903); Z. Nejedlý: K počátkům 

českého hudebního časopisectví, Lumír 34, 1905/06, 
s. 309; J. Borecký: Almanachy české 1820-1848, Po
krok. revue 6, 1909/10; E. H. (Horský): Dodatky 
a opravy k biografiím... Památník J. K. Ch., ČČM 
1910, s. 294; E. Axman: Korespondence J. K. Chme
lenského K. Vinařickému (úvod k edici), ČČM 1915, 
s. 167; M. Hýsek: Jungmannova škola kritická, LF 
1919, s. 191; F. Strejček: „Bílé ráže" našich romantic
kých básníků, Zvon 24, 1923/24, s. 340; Z. Nejedlý in 
Bedřich Smetana 2 (1925, znovu 1951, d. 4; s tit. 
Lidová píseň a básníci 30. let → O literatuře, 1953); 
B. Rak: Romanistika v Muzejníku (Ch. překlad písní 
J. Vittorelliho), ČNM 1926, s. 186; an. (A. Novák): 
Ch. o národních poměrech na Moravě a ve Slezsku, 
LidN 9. 6. 1926; Ant. Procházka: O některých oblíbe
ných motivech našich starších epigramatiků, ČMF 
16, 1929/30, s. 1; A. Novák in Léta třicátá (1932); 
F. Bílý, V. Černý in Korespondence a zápisky 
F. L. Čelakovského 4, část 2 (1935); A. Vyskočil: Křivé 
zrcadlo (Ch. kritika Máchova Máje), Lumír 62, 1935/ 
36, s. 371 a LUK 1936, s. 249 → Básník (1936);
A. Novák: Český sloh kritický, SaS 1936, s. 146;
B. Václavek in Písemnictví a lidová tradice (1938, 
znovu 1947); A. N. (Novák): Paradoxní osud kritikův, 
LidN 3. 1. 1939; p. (A. M. Píša): Libretista opery 
Dráteník, Nár. práce 3. 1. 1939; M. Hýsek: K výročí 
J. K. Ch., Venkov 3. 1. 1939; K. P. (Polák): Pěvec 
biedermeieru, Večerník Nár. práce 3. 1. 1939; M. Ta- 
rantová: První český kritik hudební, Venkov 11. 1. 
1939 + Svatý Josef u našich buditelů, Nár. práce
19. 3. 1940; bra (J. Brambora): Ch. zásluhy o českou 
řeč operní (z přednášky P. Eisnera), LidN 23. 2. 1939; 
J. Ort (P. Eisner): Zrození české dikce operní, KM 
1939, s. 147; B. Slavík: J. K. Ch., LidN 7. 8. 1940; 
B. Václavek, R. Smetana in Český národní zpěvník 
(1940, doplň, vyd. 1949); K. Paul: P. J. Šafařík, 
F. L. Čelakovský a J. K. Ch., ČMF 27,1940/41, s. 235; 
F. Hampl: Růže tetínská (povídka o vzniku písně), in 
Červánky (1942) → Z bouřného času (1953); J. Plavec 
in František Škroup (1946); F. Krčma: Neznámé ru
kopisy probuzenské (též Ch.), LF 1947; J. T. (Teich- 
man): Vývoj české hudby 7. První česká zpěvohra, 
Obrana lidu 20. 2. 1949; Kov. (K. Koval): Tvůrci prvé 
československé opery, Svob. slovo 8. 1. 1950; K. Za- 
háňský: Tvůrce lidové písně J. K. Ch., LD 6. 8. 1950; 
J. Nováková: Indické rozměry v českém básnictví, 
Věstník KČSN, tř. filoz.-hist.-filol., 1952; -J. Z.-: 
J. K. Ch. v Lázních Jeseníku, Stráž lidu 1955, č. 4; 
D. Jeřábek in Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji 
české literární kritiky (1959); V. Ficek: Pobyt J. K. Ch. 
ve Slezsku, Vlastivěda Ostravského kraje - Krnovsko 
1960, č. 9 + J. K. Ch. Těšínsku, tamtéž - Těšínsko 
1960, č. 12, 13; J. Plavec in sb. Věnec... (úvod k edici, 
1960); K. Pletzer: Německá báseň J. K. Ch. v česko
budějovickém památníku (rukopis z 1821), Zprávy 
muzeí Jihočes. kraje 1962, č. 1; V. Štěpánek: J. K. Ch. 
K počátkům naší literární kritiky, sb. Z dějin české 
literární kritiky (1965) → Z dějin obrozenské literatu
ry (1988).

kh
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Chmelíček

Josef Chmelíček

* 22. 3. 1823 Náměšť nad Oslavou u Brna
† 15. 3. 1891 Brno

Autor cestopisů, věnovaných hlavně církevní historii.

Otec byl zednickým mistrem v Náměšti. Péčí 
strýců, kněží, vystudoval Ch. v Hornu (Rakous
ko) nižší gymnázium a zároveň se vzdělával ve 
hře na různé hudební nástroje. Když se rodiče 
přestěhovali z Náměště do Brna, pokračoval na 
vyšším gymnáziu zde a po maturitě absolvoval 
bohoslovecký ústav (vysvěcen 1847). Dva roky 
kaplanoval ve Křtinách a Doubravici u Brna, 
pak přijal místo hraběcího kaplana u M. Diet- 
richsteinové-Proskauové (1850—66), které mu 
poskytovalo dostatek času a prostředků na dal
ší vzdělání. Získal doktorát filozofie a svobod
ných umění na univerzitě ve Štýrském Hradci, 
zdokonalil se v jazycích (kromě znalosti klasic
kých jazyků španělština, italština, francouzšti
na, angličtina, němčina), komponoval církevní 
hudbu. S hraběcí rodinou podnikal cesty do 
zahraničí (1861-62 Egypt a Palestina, 1861, 
1865, 1867 Francie a Španělsko). Jinak žil 
v Boskovicích na Moravě, pět let v Peggau ve 
Štýrsku a ve Štýrském Hradci. 1866 byl povolán 
do Brna přednášet pastýřské bohosloví na teo
logickém učilišti; 1890 mu choroba jater zne
možnila další činnost a brzy po penzionování 
zemřel. Pohřben byl v Brně. - Ch. byl uznáva
ným skladatelem starší školy, působil v prvním 
výboru Jednoty pro zvelebení církevní hudby 
na Moravě (1881) a jako dozorce Janáčkovy 
varhanické školy (1881-90). Složil 30 mší, vá
noční melodramy, kantáty a písně. Zajímal se 
zejm. o varhanní hudbu, sestavil a sebral 1500 
fug (Liber fugarum) a věnoval je klášteru v Rei- 
nu ve Štýrsku. Ch. mše byly provozovány ve 
Španělsku a Palestině, za jeho života však vyšla 
tiskem jen menší část jeho hudebního díla.

Ch. byl autorem dvou cestopisů. V Cestě do 
svaté země zpracoval zážitky z let 1861—62; vy
plul z Terstu, navštívil ostrov Korfu a Krétu, 
město Alexandrii, odkud pokračoval po moři 
do Jaffy a půl roku žil v Jeruzalémě. Všímal si 
hlavně historie a současného stavu klášterů 
a poutních míst, výzdoby chrámů, nábožen
ských poměrů obyvatel; k cestopisu je připojen 
notový záznam církevních hymnů a rozkolných 
nápěvů Arménů a Řeků. Cesta do Francouz a do 

Španěl si nekladla literární ani zeměpisné cíle, 
ale směřovala k poznání církevní historie, občas 
zpestřenému národopisnými postřehy.

PŘÍSPĚVKY in\ Hudební listy (1891); kal. Moravan 
(1867). I KNIŽNĚ. Beletrie'. Cesta do svaté země 1, 
2 (P 1865, 1867); Cesta do Francouz a do Španěl 1-3 
(P 1869, 1872, 1873). I

LITERATURA: • ref. Cesta do Francouz a do 
Španěl: an., Čas. katol. duchovenstva 1869; K. Boro
vý, Čas. katol. duchovenstva 1874 •;• nekrology:
L. Janáček, Mor. listy 19. 3. 1891; J. Procházka, Mu
zeum 1891; F. Pišmistr, Obzor 1891; an., Hlas 20.
3. 1891 •.

is

Prokop Chocholoušek

* 18. 2. 1819 Sedlec u Sedlčan
† 5. 7. 1864 Nadějkov u Sedlčan

Příslušník Tylovy generace, autor historických próz 
z českých a jihoslovanských dějin, satirik, radikálně- 
demokratický novinář.

Otec, švec, zemřel 1833, matka si zařídila hoky
nářství, aby uživila tři syny. Ch. pro hmotný 
nedostatek nedokončil studium na malostran
ském gymnáziu v Praze (1831-37), 1837 odešel 
do Itálie a v Padově začal studovat chirurgii. 
1839, když se matka znovu provdala a finanční 
situace rodiny se zlepšila, se vrátil přes Balkán 
do Čech. Žil střídavě v Sedlci a v Praze (zde 
trvale od 1846). Zprvu pokračoval ve studiu 
lékařství, pod vlivem styků s vlasteneckými lite
ráty se však brzy rozhodl věnovat pouze litera
tuře. 1847 se oženil. 1848 stál na straně revoluč
ních demokratů, byl členem Svornosti a své 
smýšlení projevoval v publikacích (Krátký kate
chismus ěeského sedláka), útočných politických 
letácích (Vigilate! Bděte!) a novinářských člán
cích (pravděpodobně i an. práce v Květech 
a Občanských novinách); jako novinář a řečník 
na lidových shromážděních byl šest týdnů věz
něn. Po propuštění pracoval 1848 v redakci 
novin Constitutionelle allgemeine Zeitung von 
Böhmen, jimž dal slovanský směr, 1849 pře
stoupil do opozičního Pražského večerního lis
tu, který po odchodu J. S. Knedlhanse Liblín- 
ského redigoval až do jeho úředního zastavení. 
Několikrát byl zatčen a vyšetřován pro pobuřu
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jící články, 1851 byl tři měsíce vězněn na Hradě, 
poté ho politická perzekuce přiměla k odchodu 
z Prahy do Sedlce. Po smrti ženy (1851) a ne
úspěšných pokusech o materiální zajištění pře
sídlil 1855 do Górne Bystrzyce u Tarnova v bý
valé Haliči na nově zakoupený statek rodičů 
a bratra, učitele ve Lvově. Pohlcen pracemi na 
rozlehlém hospodářství dostával se jen obtížně 
k literární práci. Od 1856 byl v Bystrzyci halič
skými úřady internován jako politicky nespo
lehlivý, 1859 se směl vrátit do Sedlce, kde byl 
dál internován a hmotně odkázán na podporu 
okolního vlasteneckého duchovenstva; teprve 
1860 po uvolnění politických poměrů byla jeho 
internace zrušena. 1861 Ch. odešel do Prahy 
a zprvu pracoval jako novinář v redakci Času. 
Znovu navázal styky s bývalými revolučními 
demokraty (J. Knedlhans Liblínský, V. Vávra, 
K. Sladkovský) a úzce se sblížil s J. Nerudou, 
s nímž 1862 po změně Času na vládní list přešel 
do redakce nově založeného Hlasu. 1864 odjel 
na zotavenou na faru do Nadějkova, kde brzy 
zemřel a kde byl i pohřben.

Ch. literární činnost se od počátku klonila 
k historickému žánru (první povídka Vanda ve 
Vlastimilu 1841 čerpá látku z polských dějin), 
současně však navázala na dosud chudé tradice 
české satiry. V některých povídkách ze součas
nosti (počátek 40. let) a zejména v sešitcích 
Kocourkova, jímž se pokusil vytvořit po Paleč
kovi nový satirický časopis, vykreslil zkarikova- 
né groteskní postavičky vrchnosti, úředníků, 
šlechticů, důstojníků, domácích pánů a ob
chodníků, protestoval proti nerovnosti lidí dané 
rodovým původem, majetkem či hodností, proti 
nadvládě peněz, útisku venkovského robotného 
lidu i proti národní vlažnosti. Brzy však v Ch. 
tvorbě převládla historická próza s národně 
obrannou tendencí, uveřejňovaná nejprve 
v soudobých časopisech. Po vzoru W. Scotta se 
Ch. snažil své práce seriózně materiálově pod
kládat. Námětově čerpal jednak z českých dějin 
(období Přemyslovců a léta po jejich vymření, 
doba Jiřího z Poděbrad a třicetileté války), jed
nak z bojů jižních Slovanů a jiných balkánských 
národů proti tureckým utiskovatelům. Povídky 
z českých dějin jsou většinou zbeletrizovanými 
kronikami nebo konvenčními romantickými 
příběhy osnovanými kolem historického jádra. 
Ideově je spojuje úsilí oslavit bývalou moc čes
kého státu a připomenout, jak se národ bránil 
nepříteli a překonával vnitřní rozpory. Nezřídka 
poukazují Ch. aktualizačně zaměřené prózy na 

podmíněnost někdejší české samostatnosti svo
bodou lidu a sociální rovností (Jan Pancéř, ne
dokončená Dcera Vrsavcova). Podkladem poví
dek ze slovanského jihu jsou svého druhu re
portáže z nedávných bojů balkánských národů 
za svobodu (Ilia, Hajduci, Agapia, Nekibe). Od 
konce 50. let směřoval Ch. záměrně k vytvoření 
souboru povídek s jihoslovanskou tematikou, 
doplňuje starší práce novými příběhy, tentokrát 
ze starších dějin, a opíraje se mj. o lidové hrdin
ské zpěvy (Pole Kosovo, Mdeva, HaraČ aj.). Po
vídky sestavil chronologicky podle doby děje do 
trojdílného cyklu Jih. Hrdiny cyklu jsou obvy
kle odvážní svobodní hajduci, těsně spjatí s li
dem a ztělesňující jeho vůli k boji. Také zpodo
bení pospolitého života jižních Slovanů, jejich 
družnosti, věrnosti, smyslu pro rovnoprávnost 
a dobrovolnou kázeň jsou podávány jako vzor 
národních ctností a ideál společenského řádu. 
Svoboda a zájmy celku jsou nahlíženy jako nej- 
vyšší hodnoty, jimž je třeba obětovat individu
ální zájmy. V souladu s ideovým vyzněním poví
dek je patetický styl, odrážející citové zaujetí 
autora i postav a obsahující často vzrušené řeč
nické otázky, zvolání, apostrofy, kontrasty, gra
dace, květnaté metafory, synekdochy, opisy 
a expresívní výrazy. Přesto stálo v čele Ch. úsilí 
zachovat historickou pravdivost osnovy i typů. 
Některé povídky ze souboru Jih byly posmrtně 
vydávány samostatně.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Benkovský, Prokop 
Sedlecký; P. Ch., -r-, R. V. L. (redaktor Večerního 
listu), x,*, **. ■ PŘÍSPĚVKY in\ Čes. včela, pokr. 
Včela (1842-43, 1849-50); Koleda (1854-55); Květy 
(1844-47); Lumír (1851-53; 1851-52 P Jan Pancéř); 
Ost und West (1846-47, překl. Ch. próz do něm.); 
Poutník (1847); Pražské noviny (1852-54); Rodinná 
kronika (1862-64); Vesna (Vídeň, 1851 P Zahynutí 
Suly); Vlastenský deník (1848); Vlastimil (1841-42); 
dále periodika, která redigoval. I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Templáři v Čechách 1-3 (R 1843); Černohorci (P 
1844); Travič (P 1844); Drak notjaiski (P 1846); Ilia (P
1846) ; Jiřina (P 1846); Překvapení (P 1846); Hajduci. 
Scény z Bosny (1847); Odplata (P 1847); Palcéřík (P
1847) ; Pan Šimon z Vrchotic (P 1847); Všeobecné 
rukojemství (P 1849); Dvě královny 1-3 (P 1855); 
Privitan, kmet staropražský (R 1855); Cola di Rienzi 
(P 1856, později s tit. Karel IV a římský tribun lidu); 
Sňatek znenadání (P 1856); Hrad (P 1860); Harač (P 
1861); Jih 1-3 (PP 1863—64); - posmrtně: Námluvy 
Oldřichovy (P 1885). - Ostatní práce: Krátký kate
chismus českého sedláka (1848); Nynější smýšlení 
lidu našeho (1849). - Výbor: Jan Pancéř a jiné povíd
ky (1957, ed. E. Mleziva). - Souborná vydáni: P Ch. 
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Sebrané spisy (tiskem K. Jeřábkové, nákladem spiso
vatelovým, 1852, 3 sv.); Sebrané spisy P. Ch. (nakl.
M. Neureuter, 1852, 1 sv.); Sebrané spisy P. Ch. (nakl.
I. L. Kober, 1866-68, 5 sv.); Sebrané spisy P. Ch. 
(nakl. I. L. Kober, 1887, 1 sv.); Ch. spisy (nakl. J. Bur
šík a F. Kohout, 1900-01, 15 sv.); Sebrané spisy P. Ch. 
(nakl. J. Kočí, 1909, 2 sv., pokr. Lidové nakladatelství, 
1911, 1 sv.; ed. K. Rožek); P. Ch.: Humoresky a satiry 
(b. d., nakl. J. Otto, 1920, ed. F. Strejček). I KORES
PONDENCE: V. V. Škorpil: Z korespondence P. Ch. 
(H. Jirečkovi z 1851-61), Zvon 14, 1913/14, s. 668; 
V. Vojtíšek: Několik dopisů J. Šestákoví (z 1853), 
Zvon 19, 1918/19, s. 397. I REDIGOVAL noviny: 
Pražský večerní list (1850-51); kalendář: Lípa 
česko-moravská. Kalendář se zábavníkem na rok 1863 
(1863, s K. Adámkem, F. Karliňským); sborník: Ko
courkov čili Pamětnosti převelikého města Kocourko
va a obyvatelů jeho (1847-48, 8 sv.). ■

LITERATURA: Slavnostní číslo k 501etému výročí 
smrti spisovatele a žurnalisty P. Ch., Čes. jih
4. 7. 1914; sb. P. Ch. - vzor junácké odvahy a obětavé 
lásky k národu a svobodě (1934); K. Dobeš: P. Ch. 
(1949). I J. Malý: ref. Templáři v Čechách, Čes. včela 
1844, s. 108, 112; • ref. Jiřina: an. (J. Malý?), Květy 
1846, s. 467; K. Sabina, Květy 1847, s. 259, 263, 268 
→ O literatuře (1953) •; Václav K.: ref. Palcéřík, 
Květy 1847, s. 199, 203; an. (K. Sabina): Novelistika 
a romanopisectví české doby novější 3, Kritická příl. 
k NL 1864, č. 12; • nekrology: an. (J. Neruda?), NL
6. 7. 1864; an. (V. Hálek?), Zlatá Praha 1864, s. 168

ref. Sebrané spisy P. Ch.: an., Beseda 3, 1865/66, 
s. 110; an. (J. Neruda?), Květy 1, 1865/66, s. 144 
ref. Jih: J. Neruda, NL 23. 11. 1876 → O umění 
(1950); E. Krásnohorská, Osvěta 1878, s. 790 → Vý
bor z díla 2 (1956) •; an. (J. Neruda): P. Ch., Humoris
tické listy 1879, s. 266 → Podobizny 1 (1951);
A. Schwab Polabský: P. Ch., Čes. včela 1879, s. 270;
J. Barák: O P. Ch., in Přednášky 5 (1884); B. Čermák: 
P. Ch., Květy 1892, sv. 2, s. 119; J. Máchal: Ch. Jih 
a národní písně srbské, Rozpravy filologické věnova
né J. Gebauerovi (1898) + in O českém románu no
vodobém (1902); K. Harmach: P. Ch., Máj 1914, 
s. 415 + Soudní drama nuceného pobytu P. Ch. 
v Sedlci (podle soudních spisů), Čes. jih 5, 1914/15, 
s. 58; A. N. (Novák): P. Ch., Venkov 18. 2. 1919; 
F. Strejček in P. Ch.: Humoresky a satiry (b. d., 1920); 
J. Volf: Výslech P. Ch. na Hradě pražském r. 1848, 
Topičův sborník 9, 1921/22, s. 178; B. Jocov: Bálgar- 
skata romantika u P. Ch., Bálgarski pregled (Sofia) 1, 
1929/30, kniga 3; V. Kabeš: Odyssea P. Ch, LidN
5. 7. 1934; B. S. (Slavík) in P. Ch.: Templáři v Čechách 
(1940); F. Č. (Černý): P. Ch., Jihočes. sborník historic
ký 1948, č. 4; J. Vlček in Kapitoly z dějin české 
literatury (1952); E. Georgiev: O povaze děl s bulhar
skou tematikou v české literatuře 19. století, sb. 
Z. Nejedlému k 75. nar. (1953); M. Řepková: Ch. Jih, 
ČLit 1954, s. 297; E. Mleziva in P. Ch.: Jan Pancéř 
a jiné povídky (1957); J. Skalička: Zapomenutý spor 
satiriků Havlíčka a Ch., AUP Olomouc 1960; I. Do- 

rovský in České země a Balkán, SPFF Brno 1973; 
M. J. Goldberg: P. Ch. i někotoryje voprosy ukrain- 
sko-serbskich litěraturnych svjazej, Problémy slavja- 
noznavstva (Lvov) 1979.

mř

Jaroslav Choltický viz 
in Jaroslav Janouch

Jan Chorinnus

* kolem 1560 asi Česká Třebová
† 3. 5. 1606 Praha

Latinsky píšící básník, autor idyl o čtyřech ročních 
obdobích, které patří k uměleckým vrcholům naší 
humanistické poezie.

Psal se též Coryneus, Chorinus, Choryneus, 
Kornout. Syn Martina Kornouta z Čes. Třebo
vé. - Do městských škol chodil v Slaném 
a v Žatci, pak byl žákem pražské školy u Sv. 
Jiljí, od 1574 studoval na pražské univerzitě, 
získal hodnost bakaláře (1581) a mistra (1584). 
Působil jako správce školy od 1584 u Sv. Miku
láše na Malé Straně v Praze a od 1591 v Hradci 
Král., 1592 byl povolán za profesora klasických 
jazyků a filozofie na filoz. fakultu do Prahy, 
jejímž děkanem byl 1595-97 a 1601-02; něko
likrát zastával funkci direktora různých kolejí, 
1606 byl zvolen proboštem koleje Všech svá
tých. Jeho mecenášem byl prokurátor A. Hroch 
z Mezilešic, mezi jeho přátele patřili např.
D. Adam z Veleslavína, V. Benedikti z Nudožer, 
J. Carolides, J. Campanus, Pavel z Jizbice, poz
ději ho v básních připomínali J. Heliades, J. Ja
roměřský, V. Rokycanský aj. Zemřel po dosti 
dlouhé těžké nemoci, byl pohřben v novoměst
ské kapli Božího těla.

V literární tvorbě se Ch. výlučně věnoval 
latinsky psané poezii; rozsah jeho tvorby je po
měrně malý. Jeho hlavní dílo, vydané v posmrt
né edici J. Heliadesa s tit. Idyllia quatuor de 
quatuor annipartibus (Čtyři idyly o čtyřech roč
ních obdobích), je sloučení čtyř samostatných 
básní, které byly jednotlivě publikovány v roz
mezí 1586-1604, a to nikoli v tom pořadí, jak na 
sebe látkově navazují. V duchu poetické tradice 
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zpracovávají téma opakujícího se střídání roč
ních období jako obraz spojitosti člověka a jeho 
práce, zábav i radostí s přírodním cyklem. Popi
sy přírody a pracovních úkonů nebo venkov
ských radovánek, příznačných pro jednotlivá 
období, pojí se jednak s vkládanými vyprávění
mi bájeslovných a anekdotických příběhů, jed
nak s reflexívními a moralizujícími partiemi. 
Filozofickým základem básní je epíkurejské 
učení o ušlechtilém prožití a smysluplném vy
užití možností daných pozemským životem, je
jich poetickým východiskem je především lyric
ká poezie římské literatury (Tibullus, Vergilius) 
a dílo Horatiovo a Lucretiovo. Do tematické 
vrstvy pronikají jednotlivě i české skutečnosti 
(např. reminiscence na nejstarší české báje, na 
události z dějin Slaného, města autorova mlá
dí). Zvláště v první básni (Idyllion de maio men
se..., Idyla o měsíci máji, malíři veškerenstva), 
která patří k umělecky nejzdařilejším skladbám 
latinské humanistické poezie v Čechách, se vzá
jemně doplňuje individuální tvůrčí přínos 
a básnická spontaneita s návazností na tradici 
a se záměrným úsilím o tvarovou vyváženost. 
Spojení těchto vlastností, které pozitivně odli
šují i drobné příležitostné básně Ch. od běžné 
humanistické produkce těchto žánrů, oceňovali 
na Ch. poezii již jeho současníci.

KNIŽNÉ. Poezie'. Idyllion de Maio mense, mundi 
pictore (1589); Dialogus de Bethleemiticis infantibus 
ab Herode... crudelissime coesis... (1593); Decanus 
facultatis artium in academia Pragensi M. loannes 
Chorinnus candido et pio lectori S. P. D. (1597); De 
quarta parte anni et eius occupationibus (1598); In 
obitum filiarum duarum dn. Georgii Przesticeni 
a Ssorfenbergk... (1599); Paraphrasis elegiaca psalmi 
Davidici poenitentialis LI. Miserere mei Deus, 
...(1603); Illustris foeminae, d. dn. Veronicae Stibe- 
riae, .. .quae obiit 23. Octobris anno 1599 (1604); De 
secunda parte anni, aestate (1604); De auctumno, 
parte anni quarta (1605); mimoto několik jednolisto- 
vých tisků s příležitostnými básněmi a z let 1585-1620 
drobné básnické příspěvky v knihách jiných autorů. 
■ EDICE: Idyllia quatuor de quatuor anni parti- 
bus... (1616, souborné vyd. básní o čtyřech ročních 
obdobích, ed. J. Heliades); ukázky in: J. B. Dlabač: 
Johann Ch. (1821); K. Hrdina in Bohemia latina 
(1931); Renesanční poezie (1975, též čes. překl., ed. 
a přel. H. Businská). I

BIBLIOGRAFIE: J. Hejnic, J. Martínek in Ruko
věť humanistického písemnictví 2 (1966). I LITERA
TURA: J. B. Dlabač: Johann Ch. Nebst einem Verze- 
ichnisse seiner bisher entdeckten Schriften (1821 
→ Abhandlungen der K. böhm. Gesellschaft der Wis- 
senschaften, řada 3, sv. 7, 1822); A. Truhlář in Ottův 

slovník naučný 12 (1897); Z. Winter in Děje vysokých 
škol pražských v 1. 1409-1622(1897) + in O životě na 
vysokých školách pražských (1899) + in Život a uče
ní na partikulárních školách v Čechách v 15. a 16. 
stol. (1901); D. Martínková: Zpráva o některých hu
manistických bohemikách v zahraničních knihov
nách (obs. i překlad Ch. básně De quarta parte an
ni... do něm.), Zprávy Jednoty klasických filologů 4, 
1962, s. 168. mo

František Chudoba

* 4. 6. 1878 Dédice (Vyškov-D.)
† 7. 1. 1941 Brno

Literární historik anglista, autor monografií a esejů 
o osobnostech novodobé i starší anglické literatury, 
shakespearovský badatel; též bohemista, překladatel 
a editor.

Otec byl mlynářem, pak chalupníkem a posléze 
nákupčím ječmene v přerovském pivovaru. 
V Přerově studoval Ch. gymnázium, kde jeho 
literární a umělecké zájmy podporoval profesor 
J. Kabelík. Po maturitě (1897) pomýšlel na ma
lířskou dráhu, na otcovo přání se rozhodl pro 
univerzitu; v Praze absolvoval tři semestry me
dicíny, pak přešel, hlavně ze zdravotních důvo
dů, na filoz. fakultu, kde studoval češtinu a ger- 
manistiku (žák J. Gebauera a V. E. Mourka). 
1899-1900 byl na studijním pobytu na filoz. 
fakultě v Lipsku, 1903 vykonal na pražské fa
kultě státní zkoušky a 1905 zde získal doktorát 
(disert. práce Br. Jan Blahoslav. Rozprava lite
rárně historická). Od sklonku studií (1902) pů
sobil jako učitel češtiny a němčiny, nejprve na 
reálce v Kroměříži a ve Velkém Meziříčí, od 
1904 na vyšší průmyslové škole v Brně (1906 se 
stal též lektorem angličtiny na brněnské techni
ce); 1912-20 učil v Praze na gymnáziu v Tru
hlářské ul. Významné bylo Ch. sblížení 
s F. X. Šaldou (při spolupráci v čas. Novina), jež 
přerostlo v trvalé přátelské styky. V Ch. vědec
kém zájmu záhy převážila anglistika, pro její 
literárněvědný obor se 1913 habilitoval na praž
ské univerzitě (prací Wordsworth. Pokus o třídě
ní). Podnikal četné, převážně studijní zájezdy do 
zahraničí (1909 jednosemestrální pobyt na filoz. 
fakultě v Berlíně, 1910 studium na Fakultě svo
bodných umění v Oxfordu, zájezdy do Cam
bridge, Mnichova, též do Holandska, Belgie, 
Slovinska a Itálie). Počátkem 20. let působil dva 
roky v Anglii; přednášel na londýnské univerzi-
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tě českou literaturu (přehledný kurs vyšel též 
knižně) a pomáhal při budování knihoven Insti
tute of Slavonic Studies a slovanského oddělení 
při univerzitním historickém ústavu. Po návratu 
(1922) se věnoval pedagogické a vědecké práci 
na nově zřízené univerzitě v Brně, kde jako 
řádný profesor anglické literatury (jmenován 
v září 1920) budoval nové středisko české 
anglistiky. Mimo tuto činnost vystupoval i pub
licisticky, referoval o novinkách překladové lite
ratury, informacemi přispíval do The Slavonic 
Review, reagoval i na časové kulturní otázky. 
V červenci 1940 byl dán na tzv. dovolenou s če- 
katelným, záhy nato podlehl vleklé chorobě. 
Pohřben byl v Přerově. - Po Ch. smrti byl edito
rem jeho spisů syn Bohdan Ch. (1909-1981), 
povoláním středoškolský profesor, historiograf 
a publicista katolické orientace, též překladatel 
z anglické (např. P. B. Shelley, H. Walpole, 
V. Sheean, W. B. Yeats), ojediněle italské a ně
mecké literatury; po únoru 1948 odešel do 
exilu.

Ch. přístup k literární problematice byl dán 
jeho důkladnou filologickou erudicí i jeho umě
leckými vlohami a vyhraněnými osobními zá
jmy; jeho metoda tak slučovala pečlivé pramen
né studium a detailní analýzu s impresivním 
prožíváním zkoumaných jevů a s vypravěčsky 
svěžím podáním. Ch. poutaly především velké 
osobnosti anglické literatury. Proto byla jeho 
nejčastější interpretační formou portrétní stu
die a portrétní esej, jímž přispěl, a to právě 
modifikovanou podobou literárněhistorickou, 
k rozvoji tohoto útvaru v českém písemnictví; 
pro svou práci přijímal podněty esejistiky Šal- 
dovy i anglických autorů romantického a im- 
presionistického období (W. Hazlitt, Ch. Lamb, 
T. Carlyle, W. Pater aj.). Básníkovu tvůrčí cestu 
zachycoval v širším panoramatu životních dějů 
a okolností a tento biografický zřetel, často 
podložený podrobným studiem korespondence, 
deníků a jiných soukromých památek (v soubo
ru Básníci, věštci a bojovníci např. Shelley v zr
cadle dopisů, Ruskinova Praeterita, studie 
o D. G. Rossettim aj.), neopomíjel ani tam, kde 
se jeho zájem přednostně upínal k artefaktu. 
Mezi sledovanými osobnostmi zaujímali od po
čátku přední místo romantici; knižním debu
tem Wordsworth, jenž byl obhajobou této zakla
datelské osobnosti anglického romantismu 
a současně i vehementním odmítnutím Byrono- 
va kultu, zasáhl Ch. i do otázek domácí literatu
ry, podnítiv přehodnocování byronismu

K. H. Máchy. Kromě prvních romantiků, 
z nichž se vedle Wordswortha zabýval hlavně 
Shelleym a Keatsem, vykládal Ch. autory vik
toriánské epochy - T. Carlyla, R. Browninga, 
prerafaelity s jejich vůdcem D. G. Rossettim,
J. Ruskina, G. Mereditha aj. (dva svazky esejů 
Básníci, věštci a bojovnicí). V další své práci se 
opětovně vracel k romantismu, rozšiřoval však 
svůj zájem i na spisovatele jiné orientace (J. 
Austenová, Ch. Dickens, E. A. Poe, T. Hardy,
L. Strachey, J. Galsworthy ad.), pojednával též 
o hrdinovi lidových balad Robinu Hoodovi 
a soustřeďoval se k dílu Shakespearovu (soubor 
esejů Pod listnatým stromem). Výsledky svého 
dlouholetého shakespearovského bádání, vy
rovnávajícího se s dostupnými prameny a s ob
jemnou odbornou literaturou, uložil Ch. do 
Knihy o Shakespearovi, n níž s neobyčejnou 
faktografickou důkladností a výkladovou šíří 
zachytil jeho tvorbu, život a dobu. - V překla
datelské práci se zaměřil na Shelleyovu prózu, 
uvedl k nám Anglické dějiny A. F. Pollarda 
a přetlumočil sbírku staročínské poezie; otázce 
překladů se věnoval i teoreticky v několika kri
tických a polemických vystoupeních (např. po
lemika s R. Wellkem a B. Štěpánkem o nové 
překlady Shakespeara a obhajoba překladů 
Sládkových). Bohemistícké a širší slavistické zá
jmy vedly Ch. k propagaci české literatury v ci
zině (A Short Survey of Czech Literatuře) a ke 
vztahovým studiím, jež se soustředily jednak na 
osobní literární kontakty {Listy psané Johnu 
Bowringovi ve věcech ěeské a slovanské literatu
ry), jednak na obecné literárněhistorické souvi
slosti (studie o anglických vlivech v Listech 
filologických) a na poměr některých našich 
tvůrců (zvi. Máchy a Šaldy) k anglickému pí
semnictví. Z české literatury se vykladačsky 
a editorsky věnoval dílu J. Blahoslava (vydání 
Spisu o zraku a studie) a F. X. Šaldy (výbor 
z kritik, příležitostné články, monografické hes
lo v Dodatcích Ottova slovníku naučného).

ŠIFRY: F. Ch., F. Ch-a, Ch. I PŘÍSPĚVKY in\ Bese
dy Času (1908); Bibliofil (1934); Bratislava (od 1928; 
1930 Básníkovo mládí. Druhá kapitola z Knihy 
o Shakespearovi, i sep.); Cesta (1919); Čas (1910-11); 
Čas. Matice moravské (1908-30); Čas. pro moderní 
filologii (1911); Čes. kultura (1912-13); Čes. věda 
(1915-18); Čes. svět (1916); sb. F. X. Šaldovi k pade
sátinám (1918, F. X. Šalda a literatura anglická); sb. 
F. X. Šaldovi (1932, Jak ho vidím); Goethův sborník 
(1932, Goethe a Marlowe); Jeviště (1920); sb.
K. H. Mácha. Osobnost, dílo, ohlas (1937, Mácha 
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a Shelley); Kmen (1918); Kritický měsíčník (1940); 
Květy (1916); Lid. noviny (1907, 1924-40); Lípa 
(1919); Listy filologické (od 1906; 1930 v dvojčísle 2-3 
věnovaném památce J. Vlčka Vlivy anglické literatury 
v československém písemnictví a divadle za poslední 
století); Listy pro umění a kritiku (1937; v trojčísle 
6-8 věnovaném památce E X. Šaldy Letmý pohled na 
osobnost F. X. Šaldy a F. X. Šalda - typ romantický); 
Lumír (1922); Nár. osvobození (1933); Naše doba 
(1916, 1925-32); Naše věda (1925-27); Nové Čechy 
(1924—36); Novina (1908-12); Památník k 60. výročí 
stát. reál, gymnázia v Přerově (1931, Jak jsem se octl 
mezi filology); Panoráma (1935); Pramen (Plzeň, 
1925-27); Přehled (1907-13); Rozpravy Aventina 
(1927); Sborník Blahoslavův (1923, Jak přibývalo vě
domostí o J. Blahoslavovi od doby obrozenské); sb. 
Studie a vzpomínky prof. dr. A. Novákovi k padesáti
nám (1930, Sládkův překlad Starého námořníka); 
The Slavonic Review; Výroční zpráva reál, gymnázia 
čes. na Novém Městě v Praze v Truhlářské ul. za škol, 
rok 1914/15 (1915, O dvou univerzitách anglických, 
i sep.). I KNIŽNĚ. Práce o literatuře'. Wordsworth. 
Pokus o třídění (1911, 1947 in Pod listnatým stro
mem); Básníci, věštci a bojovníci 1 (EE 1915); Básníci, 
věštci a bojovníci. Nová řada (EE 1920; oba svazky 
souborně 1942); A Short Survey of Czech Literatuře 
(Londýn 1924); Pod listnatým stromem (EE 1932, 
rozšiř, vyd. 1947, ed. B. Chudoba); Kniha o Shake
spearovi 1, 2 (1. Prostředí a život, 1941; 2. Dílo, 1943; 
ed. B. Chudoba). - Překlady'. P. B. Shelley: Výbor 
z prózy 1, 2 (1920); A. F. Pollard: Anglické dějiny. 
Studie o vývoji politickém (1921); Čajové květy. Verše 
ze staré Číny (1934, šifra F. Ch.). - Souborné vydání'. 
Dílo F. Ch. (nakl. J. Laichter, 1941-47, 4 sv., od 1943 
ed. B. Chudoba). I KORESPONDENCE: Listy 
o poezii a kritice (vzáj. koresp. s F. X. Šaldou 
z 1908-37; 1945). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Listy 
psané Johnu Bowringovi ve věcech české a slovanské 
literatury (1912); J. Blahoslav: Spis o zraku (1928); 
F. X. Šalda: Výbor z kritické prózy (1939). I

LITERATURA: • ref. Wordsworth: O. Šimek, 
Novina 4, 1910/11, s. 378; G. Pallas, Přehled 10, 
1911/12, s. 278; V Mathesius, ČMF 5, 1915/17 
ref. Básníci, věštci a bojovníci: A. Novák, Lumír 1915, 
s. 231; K. H. Hilar, MR 21, 1915, sv. 29, s. 186; 
V. Mathesius, ČMF 5, 1915/17 •;• ref. překl. 
P. B. Shelley: Výbor z prózy: J. Folprecht, Čes. revue 
13, 1919/20, s. 397, 498; B. (F. Bílý), NŘ 1920 •;• ref. 
Básníci, věštci a bojovníci. Nová řada: J. Krecar, MR 
27, 1920/21, sv. 36, s. 177 (též o Výboru z prózy 
P. B. Shelleye); A. Vyskočil, Čes. revue 1921, s. 173 •;
A. Novák: ref. A Short Survey of Czech Literatuře, 
LidN 17. 8. 1924; • polemika (o Sládkovy překlady 
Shakespeara a o nový překlad Hamleta od B. Štěpán
ka): F. Ch., Naše věda 7, 1925/26, s. 161 a Naše věda 
8,1926/27, s. 170; R. Wellek, ČMF 12, 1925/26, s. 315 
a RA 2, 1926/27, s. 103, 141; A. N. (Novák), LidN
7. 11. 1926; E. A. Saudek, Kmen 1, 1926/27, s. 252;
B. Štěpánek, Pramen 7, 1927/28, s. 88; O. Vočadlo, 

Lumír 54, 1927/28, s. 288; vz (V. Zelinka), Zvon 28, 
1927/28, s. 128 •;• ref. Pod listnatým stromem: 
A. N. (Novák), LidN 18. 9. 1932; M. N. (Novotný), 
Rozhledy po literatuře a umění 1932; I. Liškutín, 
Lumír 59, 1932/33, s. 54; B. Novák, RA 8, 1932/33, 
s. 16; O. Vočadlo, Naše věda 1933 a Nové Čechy 1933, 
s. 69 •; Rn (V. Renč): ref. překl. Čajové květy, Rozhle
dy po literatuře a umění 1934, s. 72; A. N. (Novák): 
Šedesátka prof. F. Ch., Lumír 64, 1937/38, s. 429 
a LidN 4. 6. 1938 + ref. F. X. Šalda: Výbor z kritické 
prózy, LidN 10. 9. 1939; • ref. Kniha o Shakespearovi
I, 2: jd (J. Drda), LidN 20. 12. 1940; V. Mathesius, 
SaS 1942; K. Štěpaník, LidN 1. 3. 1942; J. B. Čapek, 
Naše doba 51, 1943/44, s. 428; Z. Vančura, Čes. časo
pis filologický 2, 1943/44, s. 113; os (O. Srbová), Nár. 
práce 29. 7. 1944 •;• nekrology: V. Mathesius, ČMF 
27, 1940/41 → Jazyk, kultura a slovesnost (1982); 
O. Vočadlo, Čteme 1941 a Naše věda 1941; -vh- 
(M. Hýsek), LF 1941, s. 67; J. B. Čapek, Naše doba 
48, 1940/41, s. 211; p. (A. M. Píša), Nár. práce 
9. 1. 1941; A. Vyskočil, Akord 8, 1940/41, s. 199;
J. Vachek, ČMM 1943 •; B. Chudoba in Listy o poezii 
a kritice (1945); • k tomu: O. Králík, Vyšehrad 1, 
1945/46, č. 37; F. Vodička, LF 1946 •;• ref. Pod 
listnatým stromem, rozšiř, vyd.: J. Pokorný, Lid. kul
tura 1947, č. 51/52; V. Tichý, Kult, politika 3, 1947/48, 
č. 25; jšk (J. Š. Kvapil), Naše doba 54, 1947/48; F. Ši
mek, Obrana lidu 19. 11. 1947; J. Ort, Svob. slovo 
23. 11. 1947; jp (J. Pilař), Zeměd. noviny 14. 12. 1947; 
md, Práce 21. 12. 1947; kp (K. Polák), PL 4. 6. 1948 
•; K. Štěpaník: Dílo F. Ch., Naše věda 26, 1948/49; 
J. Brambora: F. Ch., LidN 4. 6. 1948; O. Vočadlo: 
Shakespearovský badatel, LD 7. 1. 1971.

et

Chudým dětem

1889- 1948

Brněnská ročenka literárních a literárněvědných pra
cí, vydávaná pro dobročinné účely.

Titul'. 1889-90 (roč. 1-2) O bídě lidské; 1891-1948 
(roč. 3-58) Chudým dětem. - Podtitul'. 1889-90 (roč. 
1-2) Ve prospěch chudých dítek českých škol v Brně; 
1891-1913 (roč. 3-25) Ročenka Dobročinného komi
tétu dámského (dam) v Brně na (ve) prospěch chu
dých dětí českých škol brněnských; 1914-23 (roč. 
26-35) Ročenka Dobročinného komitétu dámského 
na prospěch chudých dětí českých škol obecných 
a dětských školek brněnských; 1924-45 (roč. 36-55) 
Ročenka Dobročinného komitétu v Brně ve prospěch 
chudých dětí českých škol brněnských; 1946-48 (roč. 
56-58) Ročenka Dobročinného komitétu v Brně. 
- Redaktoři'. 1889-90 (roč. 1-2) A. Hůbnerová;
1890- 1929 (roč. 3-41) neuvedeni (fakticky B. Zední- 
ková); 1930-45 (roč. 42-55) H. Humlová (od 1940, 
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roč. 52 jako H. Veletovská-Humlová); 1946 (roč. 56) 
P. Antošová, L. Linhartová; 1947 (roč. 57) P. Antošo
vá; 1948 (roč. 58) H. Veletovská-Humlová. - Vydava
tel a nakladatel’. 1889-1928 (roč. 1-40) Dobročinný 
komitét dámský (dam) v Brně; 1929-40 (roč. 41-52) 
Dobročinný komitét v Brně; 1941-48 (roč. 53—58) 
nakl. Pokorný a spol., Brno. - Periodicita'. 1 x ročně 
s výjimkou 1942-43; roč. 2-3 (1891-92) vyšly jako 
1 sv. 1892.

Ročenku Ch. d. vydával Dobročinný komitét 
dam (nebo: dámský) v Brně, jenž vznikl 1874; 
měl kromě sociálního významu rovněž význam 
národní, protože působil v Brně proti germani
zaci nemajetných českých, hlavně dělnických 
rodin. Pořádal sbírky, darovací akce, nadílky 
a besídky. Na myšlenku vydávat ročenku, jejíž 
autoři by se zřekli honoráře ve prospěch do
bročinného účelu, přišla A. Hůbnerová 
(1861-1891), herečka, žena novináře V. Hůbne- 
ra a mladší sestra spisovatelky Boženy Kvapilo- 
vé. Od 1886 se v Brně věnovala vlastenecké 
práci, mj. ve spolku Vesna, který souvisel 
s Dobročinným komitétem.

První dva ročníky (O bídě lidské) uspořádala 
A. Hůbnerová; získala příspěvky od předních 
českých autorů, postarala se i o výtvarný do
provod, který obstarávali malíři F. Bíza, V. Oli
va, V Jano ta, J. Pazdera, J. L. Šichan a K. Zá- 
horský. V prvních letech byli přispěvateli 
F. Bartoš, F. Bílý, V. Brandl, O. Bystřina,
S. Čech, M. Červinková-Riegrová, F. Dlouhý,
I. Geisslová, L. Grossmannová Brodská, F. He- 
rites, A. Heyduk, E. Jelínek, A. Jirásek, 
A. Klášterský, V. Kosmák, E. Krásnohorská,
F. Kvapil, J. Kvapil, V. Lužická, J. Merhaut,
T. Nováková, V. Pittnerová, S. Podlipská,
G. Preissová, F. Roháček, K. Světlá, F. X. Svo
boda, R. Svobodová, M. A. Šimáček, V. Štech, 
V. Šťastný, F. A. Šubert, J. L. Turnovský,
J. Vrchlický, V. Zelený aj. Zhruba od poloviny 
prvního desetiletí vydávání se okruh přispěvate
lů začal měnit ve prospěch moravských, zvi. 
brněnských autorů (L. Bakešová, F. Bartoš,
K. Buf ková-Wanklová, O. Bystřina, M. Calma, 
S. Cyliak, L. Grossmannová Brodská, V. Ha
velková, J. Jahoda, V. K. Jeřábek, J. Kalus, 
A. Königová, J. Karník, J. Merhaut, A. Mrštík, 
J. Nečas, V. Pittnerová, O. Přikryl, F. J. Rypá
ček^ též jako J. Tichý, J. Soukal, F. Stránecká, 
V. Šťastný, F. Šujan, E. Tréval, M. Václavek, 
V. Vávra, J. Wurmová aj.), z pražských autorů 
přispěly např. R. Jesenská, H. Nosková (Malí- 
řová) a J. Hašková. Ročenka v té době tiskla 

menší a příležitostné příspěvky, básně, povídky, 
aforismy, literární podobizny, národopisné po
známky, cestopisné obrázky a překlady, hlavně 
z ruské a francouzské literatury. Tematicky pře
vládal svět dětí, stesk nad sirotky a chudobou, 
vánoční obrázky ve vlasteneckém a křesťan
ském duchu, boj proti alkoholismu ap. Obsah 
se začal měnit na konci 20. let a zvi. po 1930 
(roč. 42), kdy se pořadatelkou stala H. Humlo- 
vá. Účast na ročenkách obnovili A. Klášterský, 
G. Preissová, F. X. Svoboda, V. Štech, k nimž 
přibývali noví autoři. Zrodila se myšlenka vy
dávat tematické sborníky, hlavně literárněvěd
né, ale i hudební a výtvarné, a postupně se 
rozšířil počet stran (ze 100 na 140-180). Po 
ročenkách věnovaných T. Novákové a J. Zeye
rovi (1930 a 1931, roč. 42 a 43), v nichž ještě 
byly zařazeny i další příspěvky, nabyly jednotli
vé svazky podobu monotematických sborníků: 
1932 (roč. 44) o S. Čechovi, 1933 (roč. 45) 
o J. Nerudovi, 1934 (roč. 46) Kde domov můj? 
(o české hymně), 1935 (roč. 47) Bible a český 
národ, 1936 (roč. 48) Máchovy ohlasy, 1937 
(roč. 49) Živý Vrchlický, 1938 (roč. 50) edice 
J. Racka a L. Firkušného Janáčkovy fejetony 
z Lidových novin s úvodními studiemi A. No
váka a V. Helferta, J. Zacha a L. Firkušného, 
1939 (roč. 51) Smetanova Má vlast, 1940 
(roč. 52) Ženy na Moravě, 1941 a 1945 (roč. 53 
a 55) dva sborníky Z doby B. Němcové, 1944 
(roč. 54) nové vydání sbírky staroindických po
vídek A. M. Tilschové Zlatý čáp (dříve s tit. Ze 
zlaté Indie), 1946 (roč. 56) J. V. Sládek, 1947 
(roč. 57) E. Krásnohorská, 1948 (roč. 58) 
J. Mánes. Ročenky často překračovaly popula
rizující charakter a některé jejich odborné pří
spěvky znamenaly přínos vědeckému poznání 
v daných oborech. Ve 30. a 40. letech sem při
spěli beletristé J. Aida, O. F. Babler (překlady), 
B. Benešová, L. Blatný, J. Borecký, J. Deml, 
V. Dyk, J. S. Guth-Jarkovský, J. Hais Týnecký, 
F. Halas, J. Hora, I. Herrmann, R. Konečný, 
P. Křička, K. Leger, S. Lom, J. Mahen, Z. Ron, 
V. Sokolová, F. Šrámek, A. Trýb, B. Viková 
Kunětická, J. Vrba, J. Zahradníček a skladatel
O. Jeremiáš. V souladu s novým zaměřením 
vtiskovaly ročenkám ráz zejména literární his
torikové a kulturní publicisté V. Bitnar, P. Buz- 
ková, E. Felix, O. Fischer, V. Flajšhans,
P. Fraenkl, A. Gregor, A. Grund, R. Havel, 
J. Heger, J. Heidenreich (Dolanský), J. Horák, 
J. Hrabák, M. Hýsek, R. Jakobson, V. Jirát,
E. Jurčinová, A. Kellnerová, J. Kůhnel, P. Kytli- 
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cová, B. Lifka, V. Lišková, I. Liškutín, A. No
vák, L. Páleníček, J. Pátá, K. Polák, A. Pražák, 
P. Pražák, F. S. Procházka, M. Rusinský, B. Sla
vík, S. Souček, F. Strejček, V. Stupka, K. Štěpa- 
ník, F. Tenčík, V. Tichý, L. Tůma-Zevloun, 
B. Václavek, J. Vašica, Ad. Veselý, Ant. Veselý, 
J. Voborník, A. Vyskočil, M. Weingart, G. Win- 
ter, F. Žilka, historik F. M. Bartoš, muzikologo
vé L. Firkušný, V. Helfert, M. Očadlík, J. Pla
vec, J. Racek, R. Smetana, O. Šourek, B. Ště- 
droň a výtvarní teoretici F. Kovárna, A. Kutal, 
A. Matějček, V. V. Štech, F. Žákavec.

LITERATURA: • ref. O bídě lidské: an., Zlatá Praha 
1890, s. 59; an., Hlas národa 31. 10. 1890 •; A. Novák: 
Padesát let brněnské ročenky, LidN 12. 12. 1938.

bs

Chvála slova

1940

Literární sborník začínajících autorů.

Publikaci s podtitulem Sborník mladé práce 
vydalo nakladatelství Melantrich v Praze; redi
govali J. Šedivý, A. Vrbová a J. Kopecký. - 
Sborník autorů narozených kolem 1920, kteří 
publikovali ve Studentském časopise, tvoří pen
dant k Jarnímu almanachu básnickému, jehož 
autoři (v průměru o několik let starší) přispívali 
do Kritického měsíčníku. Na rozdíl od almana
chu neusiluje Ch. s. o jednotné umělecké zamě
ření, i když sdílí odstup od ideologií a příklon 
k ni terno stí. Básně převážně kolísají mezi vli
vem Horovým a Halasovým, prózy mají lyrizu- 
jící charakter, zvláště vančurovského ražení; 
důraz spočívá na formální vytříbenosti, v ně
kterých případech přímo artistnosti, ne na sna
ze o novost a osobitost pohledu. Ch. s. tedy bez 
mladické polemičnosti navazuje na tvorbu bez
prostředně předcházející generace. Ještě nevy
hraněné pokusy naznačují v některých přípa
dech budoucí zaměření autorů, ale neméně čas
to jsou dokumentem tvůrčích začátků, po nichž 
se pisatel věnoval jiné oblasti literatury či jiné
mu druhu umění, nebo se odmlčel.

Po úvodu L. Binovského následuje několik 
beletristických příspěvků k tématu danému ti
tulem a poté oddíly veršů a próz s názvy: Kraji
ny, Pověst o milosti (téma milostné), Lyrické 
zrozeni (téma umělecké tvorby), Z čista jasna, 

Domov. Závěrečný oddíl Devět grošů obsahuje 
literárněhistorické práce, které jsou věnované 
českému umění a metodologicky se hlásí pře
devším k Šaldovi; jejich důraz na českou tradici, 
ústící v některých příspěvcích do patetické vý
zvy přítomnosti, je zjevnou odpovědí na okupa
ci (jinak reaguje na dobovou situaci pouze ně
kolik náznaků v oddílu Domov a nepřímo 
úvodní chvály jazyka). Společně s P. Bojarem 
má ve sborníku nejvíc básní redaktorka A. Vr
bová, která přispěla také prózami a literárně- 
historickým esejem. Básně dále otiskli: L. Fikar, 
J. Hájek, J. Hiršal, V. Kocourek, M. Němec, 
A. Neureiter, J. Pokorný, J. Rumler, I. Skála, 
Z. Šeřík, F. Vrba, L. Zink; po jedné básni: 
J. Hurta, E. Mach, A. Šimůnek, V. Školaudy, 
J. Šrámková, J. Trojan, Z. Vavřín; prózy: L. Bi- 
novský, J. Hulák, J. Kopecký, V. Kocourek, 
O. Krejča, J. Lipovský, J. Rónová, J. Rumler,
F. Vrba; literárněhistorické práce: P. Bojar, 
J. Červinka, J. Hájek, J. Herbert, J. Hlaváček, 
J. Kopecký, J. Kotalík, J. Šedivý.
LITERATURA: J. Novotný, KM 1940, s. 336; 
J. B. (Borecký), Zvon 41, 1940/41, s. 670; L. Matějka, 
LidN 3. 6. 1940.

pb

Karel Chvoj
* 4. 3. 1879 Kobylisy (Praha-K.)
† 24. 1. 1941 Praha

Prozaik inspirující se životem chudých lidí z periférie 
společnosti.

Pocházel ze statkářské rodiny. Vyučil se knih
kupcem u I. L. Kobra a 1898-1900 studoval 
odbornou knihkupeckou školu. Stal se majite
lem realitní a úvěrové kanceláře v Karlině, záhy 
ji však prodal a začal cestovat (mj. i po Jižní 
Americe). Na svých cestách se živil prací v nej
různějších oborech a naučil se několika jazy
kům. Po návratu do vlasti pracoval jako knih
kupecký účetní.

Ch. koncipoval své prózy jako vzpomínkovou 
retrospektivu se sociálně demaskující tendencí. 
Životní osudy svých temperamentních vydě
děnců, jejichž pokusy uchytit se ve společnosti 
jsou mařeny nejen amorálním sociálním řádem, 
ale navíc i jejich vlastní, individuální předurče- 
ností k malérům, evokoval s pomocí skrovného 
a schematizujícího děje, ústícího pravidelně do 
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úvah o sociálně nespravedlivém světě a o jeho 
nápravě a podobě v budoucnosti; útočná kriti
ka, vyostřená zejména proti státu, má anarchis- 
tickou povahu.
PŘÍSPĚVKY in: Čes. svět (1913-18). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie'. Zpověď tuláka Pyšvejce (P 1914); Bubřilovy 
vzpomínky (P b. d., 1920). I

LITERATURA: • ref. Zpověď tuláka Pyšvejce: 
V. Borkovec, Samostatnost 14. 3. 1914 (příl. Kulturní 
snahy, č. 5); K. Sezima, Lumír 42,1913/14, s. 263; -ejč- 
(J. Krejčí), Naše doba 21, 1913/14, s. 1041; 
A. N. (Novák), Přehled 12, 1913/14, s. 492; F. V. Vy
koukal, Osvěta 1914, s. 476 •;• ref. Bubřilovy vzpo
mínky: A. Novák, Venkov 21. 12. 1920; O. Sch. (Schá- 
fer), Zlatá Praha 37, 1919/20, s. 306; K. Sezima, Lu
mír 1921, s. 259 •.

bs

Helena Chvojková

* 27. 10. 1914 Linec (Rakousko)
† 24. 1. 1988 Praha

Malířka a ilustrátorka; autorka próz inspirovaných 
světem dětí.

Lit. práce podepisovány Hela Chvojková. - Po 
smrti otce, který byl ve Vídni úředníkem, se 
rodina přestěhovala 1919 do Prahy. Zde Ch. 
navštěvovala 4 třídy reformního reál, gymnázia 
a 1930-36 Uměleckoprůmyslovou školu (kres
ba a grafika u Z. Kratochvíla). 1936 se provdala 
za malíře J. Trnku, s nímž v polovině 30. let 
spolupracovala v loutkovém Dřevěném divadle 
v Rokoku; občanské jméno Trnková si pone
chala i po rozvodu. Kresbami a drobnou pró
zou přispívala do novin a časopisů. Jako výtvar
nice se věnovala především ilustraci knih pro 
děti.

Inspiračním podnětem Ch. prozaických prací 
jsou rodinné a mateřské zážitky. Knižně debu
tovala na začátku 40. let ve spolupráci s J. Trn
kou (ilustrace) úspěšnou knihou pro dětské čte
náře Zuzanka objevuje svět; vychází v ní z dět
ských představ o světě a rozvíjí je do poetic- 
ko-fantazijní roviny doprovázené vtipným 
a moudrým posláním. Próza Život je příležitost 
k lásce, která vznikla na základě autorčina ma
teřského deníku (z 1938-45), si uchovává formu 
bezprostředních záznamů matčiných zážitků 
a pocitů, rodinných událostí i autentických vý
roků, chování a reakcí dětí a sleduje tímto způ

sobem formování dětské individuality od naro
zení až po vstup do školy. Mateřství chápe Ch. 
jako odpovědnou a tvůrčí práci, která je ohro
žována neustálou přítomností válečného nebez
pečí. Líčení mikrosvěta rodiny je prokládáno 
portréty a osudy lidí z místa stálých prázdnino
vých pobytů na Vysočině.

PŘÍSPĚVKY in: A-Zet; Čes. slovo; Eva; Lid. demo
kracie; Lid. noviny (od 1935). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Zuzanka objevuje svět (P pro ml., 1940); Život je 
příležitost k lásce (P 1965); Můj syn (podle vyprávění 
a zápisků malířovy matky R. Trnkové a vlastních 
vzpomínek a koresp., 1972; na tit. straně jako autorka 
uvedena Růžena Trnková); Dívej se (P o dětství 
J. Trnky, 1979 pouze ve franc., něm. a jap. překl.). I

LITERATURA: • ref. Zuzanka objevuje svět: -ůhl- 
(B. Můhlstein), Naše zprávy 4. 12. 1940; M. M. (Ma
jerová), LidN 19. 12. 1940; K. Polák, Štěpnice 1, 
1946/47, s. 113 •;• ref. Život je příležitost k lásce: 
J. Pecháček, Plamen 1965, č. 10; S. Bartůšková, HD 
1965, č. 11; T. Pěkný, LitN 1965, č. 34; or (O. Rafaj), 
Červený květ 1966, s. 29; I. Zítková, Mladá fronta 31. 
7. 1965 •; Z. Heřman: ref. Můj syn, Mladá fronta 19. 
7. 1972; I. Kořán in katalog výstavy H. Ch. 1976 
(Galerie Čs. spisovatel, Praha) + in Katalog výstavy 
1980 (Okresní muzeum, Písek).

zt

Kvirín Josef Chylík

* 18. 3. 1760 Křížanov u Jihlavy
† 6. 3. 1832 Židlochovice

Autor náboženské literatury; s jeho osobou je spojo
váno také autorství jednoho divadelního překladu 
pro pražské osvícenské divadlo.

Psán též K. C. Josef Ch., Chylik; otec v matrice 
uveden jako Godefridus Chelik, kovář. Ch. vy
studoval gymnázium ve Žďáru na Moravě (Žďár 
n. Sáz.), 1778-81 studoval bohosloví v Praze, 
od 1783 byl v cisterciáckém klášteře ve Žďáru 
(klášterní sliby 1784), jeden rok ještě studoval 
v Praze, po zrušení kláštera 1785 byl v Praze 
vysvěcen na kněze. Působil jako administrátor 
v Telči, od podzimu 1815 byl farářem v Přibi- 
cích u Hustopeče, 1829 se svého úřadu vzdal 
pro nemoc a jako penzionovaný farář žil v Žid- 
lochovicích.

Vydal dvě knihy náboženské literatury. Je 
sporné, zda je oprávněně s jeho osobou spojo
váno autorství překladu jednoaktové veselohry 
z repertoáru Boudy Pražské zimní ležení (přelo
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ženo asi podle hry C. Goldoniho v úpravě
G. L. Hempela s tit. Das Winterquartier), jejíž 
překladatel je nazýván J. Chylík.

KNIŽNĚ. Náboženská literatura'. Naučení pro ženi
cha a nevěstu před oddavkami, místo obyčejného 
katechizování k užívání (1798). - Překlad'. A. Merz: 
Systematický způsob protestanty v pravdě katolické
ho náboženství přesvědčující (1786). I SCÉNICKY. 
Překlad (dub.): C. Goldoni, G. L. Hempel (?.).: Pražské 
zimní ležení (veselohra, asi 1786-87). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 344 a 5 511. ■ LI
TERATURA: Knihopis č. 3 344; F. Baťha: Dva doku
menty k historii počátků českého divadla v Praze, 
Divadlo 1958.

mo

Čeněk Ibl

* 21. 1. 1851 Bratronice u Unhoště
† 25. 3. 1902 Královské Vinohrady (Praha-V.)

Překladatel, prozaik a básník, autor literárněhistoric- 
kých studií a odborných prací z oblasti slovníkářství 
a těsnopisu.

Pův. jm. Vincenc I. - Vystudoval v Praze Akad. 
gymnázium a filoz. fakultu (obor moderní filo
logie). 1875-77 suploval na reálce v Ječné ul. 
v Praze, 1877-95 působil jako profesor na reál
ce v Pardubicích. 1895 se vrátil do Prahy a vy
učoval na vinohradském gymnáziu moderní ja
zyky a těsnopis.

I. začal přispívat pod různými pseudonymy 
do odborných a beletristických časopisů studie
mi, posudky a překlady. Jeho vlastní prozaické 
pokusy představovala novela Také student 
(2. roč. Zábav těsnopisných) a veršovaná povíd
ka Hela (na pokračování ve Vesně 1887), nava
zující na tradici romantické lyrickoepické po
vídky. V příběhu nešťastné lásky prostupuje 
tragiku sentimentalita a rámec skrovného děje 
tvoří rozvinutá přírodní scenérie. Překlady zve
řejňoval I. hlavně časopisecky (Zlatá Praha, 
Květy). Zaujal ho anglický a ruský romantis
mus (Byron, Puškin) i nové naturalistické ten
dence (J. K. Huysmans) a dobově oblíbená pró
za (L. Halévy). I. knižně vydané překlady poe
zie (Byron) jsou ryze filologické a nebyly schop
ny vystihnout - jak konstatovala i dobová kriti
ka - básnickou sílu originálu; proto zůstaly 
další překlady Byronových básní, Parisina 
a Mazeppa, v rukopise. Překlad Lessingovy hry 

Hek

Emilia Galotti shořel při požáru Národního 
divadla. Literárněhistorické práce publikoval
I. ve výročních zprávách pardubické reálky; 
vedle drobnějších příspěvků zde vyšly úvahy 
o Puchmajerových bajkách (I. upozornil poprvé 
hlavně na jejich polské předlohy) a o antických 
látkách v novověkém dramatu. I. byl také auto
rem odborných prací slovníkových (Slovník 
francouzsko-česky) a těsnopisných.
PSEUDONYMY, ŠIFRA: Č. Bil, Č. Lipina, Lipina; 
Č. I. ■ PŘÍSPĚVKY in'. Athenaeum (1884); Květy 
(1909 překl. J. K. Huysmans: Po proudu); Listy filolo
gické; Malý čtenář (1892-93); Obzor lit. a umělecký 
(1901); Těsnopisné listy (od 1874); Vesna (1886-87); 
Věstník čes. profesorů; Výr. zprávy c. k. vyšší školy 
reálné v Pardubicích (1882 Bajky Puchmajerovy, 
1888/89 Antické látky v novověkém dramatu vůbec 
a českém zvláště); Zábavy těsnopisné; Zlatá Praha 
(1884-88; 1888 překl. A. S. Puškin: Dozorce poštovní 
stanice). I KNIŽNĚ. Překlady. G. G. Byron: Korzár, 
Lara (1885); L. Halévy: Vesnický farář (1887); 
R. Frary: Naučení nastávajícímu politikovi (1899);
C. Flammarion: Koperník a soustava světová 
(1900). - Ostatní práce'. Metodická učebnice českého 
těsnopisu 1-3 (1892, 1895, 1897); Slovník francouz- 
sko-český 1, 2 (1892-96 v seš., s J. Herzrem). I

LITERATURA: • ref. překl. Korzár, Lara:
J. Vrchlický, Pokrok 10. 7. 1885; -b-, NL 25. 7. 1885;
H. Kaizl: Lit. listy 1885, s. 185 •; an.: ref. překl. 
Vesnický farář, Čas 2, 1887/88, s. 375; • nekrology: 
an., Zvon 2, 1901/02, s. 380; an., NL 26. 3. 1902; 
F. V. Vykoukal, Osvěta 1902, s. 469 •.

jc

Bohuslav Hek
* 9. 4. 1902 Rovečné u Bystřice nad Pernštejnem 
† 5. 1. 1988 Praha

Teoretik překladu a překladatel ruské klasické a so
větské prózy, literární historik rozsáhlých zájmů lin- 
gvostylistických.

Po absolvování klasického gymnázia v Bosko
vicích (mat. 1922) studoval slovanskou filologii 
a anglistiku na filoz. fakultě UK (abs. 1927, 
doktorát 1946 prací Srovnání českého a ruského 
jazyka), žák V. Mathesia a J. Polívky; semestr 
1923 studoval na univerzitě v Berlíně. Od 1927 
byl profesorem češtiny, polštiny a ruštiny (zde 
jako jeden z mála vysokoškolsky aprobova- 
ných) na obchodní akademii v Olomouci a ak
tivně se zapojil do místního osvětového a kul
turního dění (činnost v Klubu česko-polském, 
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Volném sdružení přátel moderní hudby, Společ
nosti pro kult, a hospodářské styky se Sovět
ským Ruskem, jejíž olomouckou odbočku zalo
žil s B. Václavkem, spolupráce s divadlem, před
nášky v Dobrovského vyšší škole lidové), psal 
literární, hudební a divadelní referáty, začal 
překládat; 1929-32 třikrát pobýval studijně 
v Polsku, 1936 poprvé cestoval do SSSR, 
1944-45 byl totálně nasazen. 1946-55 předná
šel na filoz. fakultě znovuzřízené olomoucké 
univerzity ruský jazyk a literaturu (habilitoval 
se 1951 pro obor ruské a sovětské literatury na 
základě překladu životopisu protopopa Avva- 
kuma a obsáhlé studie o něm), od 1953 působil 
zároveň v Praze (definitivně se do Prahy přestě
hoval 1957), zprvu na Vysoké škole ruského 
jazyka a literatury (1955 jmenován profeso
rem), od 1960 na filoz. fakultě jako ředitel uni
verzitního Ústavu ruského jazyka a literatury; 
penzionován 1970, působil však na fakultě dále 
externě. Činný byl i v Kruhu překladatelů 
(1958) a sekci překladatelů Svazu čs. spisovate
lů (předseda 1958-63).

Vědecké zájmy B. L, který spolu s J. Frčkem 
patří k zakladatelům soudobé české rusistické 
medievalistiky, se od původního konfrontační
ho studia jazyků zejména po stránce syntaktic
ké a stylistické přesunuly do oblasti teorie 
překladu, v níž se prostupuje problematika ja
zykovědná, literárněvědná a kulturněhistorická. 
Jeho přínos zde spočívá v teoretickém pojetí 
překladu jako komplexního jevu jazykového, 
literárního, ideologického a společenskohisto- 
rického. Závažným příspěvkem k dějinám lite
rárních druhů v ruské literatuře a k dějinám 
ruského spisovného jazyka je I. nej významnější 
vědecká práce Život protopopa Avvakuma. Stu
die o stylu, opírající se o vlastni I. překlad toho
to díla (vyšel až 1975). Překlad Života protopo
pa Avvakuma je výslednicí teoretického studia 
literárních stylů 17. století a je pojat jako 
průzkum problematiky autorských postupů 
sloužících dobové stylizaci textu a jejich mož
ných překladatelských řešení. S teoretickým vý
zkumem byly spjaty i I. překlady ruské klasické 
a sovětské prózy. Obsáhlá je I. práce recenzní 
a vykladačská (doslovy apod.). V rukopise zů
stala dramatizace Lermontovova díla Hrdina 
naší doby.

PŘÍSPĚVKY in\ Acta Universitatis Carolinae 1963 - 
Slavica Pragensia (sb. památce B. Mathesia, 1963); 
sb. Aktualnyje problémy teorii chudožestvennogo pe- 

revoda. Materiály vsesojuznogo simpoziuma 25. 
2. 1966-2. 3. 1966, 1, 2 (Moskva 1967); Bulletin Vys. 
školy rus. jazyka a literatury, pokr. Bulletin Ústavu 
ruského jazyka a literatury (od 1961; t. r. studie Bend- 
lův překlad Evžena Oněgina, 1962 Havlíčkův boj 
o živý jazyk v překladech Gogola); Časopis pro mo
derní filologii (1951); Českosl. rusistika (od 1959); sb. 
Českosl. přednášky pro 5. mezinárodní sjezd slavistů 
v Sofii (1963); Dialog (1959-61); Filologické studie 
2, 5. Sborník pedag. fakulty UK (1970, 1975); Jazyko
vědné aktuality (1965); sb. Kniha o překládání (1953, 
Metodika překládání); Lid. noviny (1936-39); sb. 
Masterstvo perevoda 6 (Moskva 1970); Metodický 
sborník 2, 3 (1961, 1966); Mor. slez, deník (Ostrava, 
1933-38); Naše řeč (1951); Našinec (Olomouc, od 
1945); sb. O díle N. V. Gogola (1959, Havlíčkovy 
překlady z Gogola); sb. O sztuce tlumaczenia 2. Prze- 
klad artystyczny (Vratislav 1975); sb. Překlad literár
ního díla (1970); sb. Překlad v ČSSR (1982); Rusko 
-české studie. Sborník Vys. školy pedagogické v Pra
ze. Jazyk a literatura (1960); Ruský jazyk (1951-52, 
1967-68, 1973-74); Sborník Vys. školy pedagogické 
v Olomouci (1954); Slavia (1953); Slavica Slovaca 
(Bratislava, od 1971); sb. Slovanská filologie na Uni
verzitě Karlově (1968); Slovesná věda (1951); Slovo 
a slovesnost (1954, 1959, 1964); Sovětská věda - jazy
kověda (1951-55); Sovětská věda - literatura 
(1953-55); Stráž lidu (Olomouc, 1945-48); sb. Studie 
a práce linguistické 1. K 60. narozeninám B. Havrán
ka (1954); Svobodná země (Olomouc, 1948-50; 1949 
Poezie nového světa, i sep.); sb. Teorie verše 1 (1966); 
sb. The Nátuře of Translation (Bratislava 1970); Uči
telské noviny (1952); sb. Univerzita Karlova památce 
V. I. Lenina (1971); Za čtenářem (1962). ■ KNIŽNĚ. 
Práce o literatuře-. Kapitoly z teorie a metodiky pře
kladu (skripta, 1956, s J. Levým); Život protopopa 
Avvakuma. Studie o stylu (1967). - Překlady-. E. Trio- 
let: Jahůdka (1929); L. N. Tolstoj: Vojna a mír 
4 (1929) + Kreutzerova sonáta a jiné povídky (1930, 
s L. Ryšavým) + Trojí smrt (1952, in Výbor z díla 2); 
M. Šolochov: Azurová step (1935, 1962 s J. Fromko- 
vou) + Škola nenávisti (1945, s J. Taufrem) + Don
ské povídky (1955); L. M. Leonov: Cesta na oceán 
1, 2 (1936, s L. Ryšavým); M. J. Lermontov: Hrdina 
naší doby (1941, in Vybrané spisy 2; 1955, in Výbor 
z díla 2, se Z. Bergrovou) + Tamaň (1960, in Deset 
ruských novel 19. století, se Z. Bergrovou); M. Gorkij: 
Život Klima Samgina 2 (1948); Listy Ivana Hrozného 
(1957, s H. Skálovou); Život protopopa Avvakuma 
jím samým sepsaný a jiná jeho díla (výbor, 1975). 
■ SCÉNICKY. Překlady. A. S. Puškin: Piková dáma 
(1937, zdramatizovali M. S. Gus, K. A. Zubov);
D. I. Fonvizin: Mazánek (1946). I REDIGOVAL 
časopisy. Svobodná země (Olomouc, 1949-50, 
s R. Dostálem, A. Uhrem), Československá rusistika 
(1958-71), Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatu
ry (1962-71); sborník-. Otázky jazykovědy z hlediska 
prací J. V. Stalina (1952, s J. Běličem); slovník-. Čes- 
ko-ruský slovník (1958, opr. vyd. 1968, s K. Horálkem 
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a L. V. Kopeckým). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Překlad literárního díla (1970, s J. Čermákem,
A. Skoumalem); Eseje o Leninově jazyce a stylu 
(1974, s J. Moravcem). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Popela: Soupis prací prof.
B. I., Bulletin ÚRJL 1972, s. 185; D. Žváček: Biblio
grafie prací prof. B. I. od r. 1972 (do 1981), Rossica 
Olomucensia 1982^ s. 13. ■ LITERATURA: Z. Mat- 
hauser, J. Popela: Životní výročí prof. B. L, Čs. rusis- 
tika 1962, s. 120; O. Neveršilová: B. I., Kult, politický 
kalendář 1967 (1966); Slovanská filologie na Univer
zitě Karlově (1968, s. 330); • k sedmdesátinám: 
B. Havránek, K. Koževniková, S. Mathauserová, 
J. Popela, Bulletin ÚRJL 1972, s. 5, 7, 13; J. Dolan- 
ský, Cs. rusistika 1972, s. 30 •; V. Sáto: K životnímu 
jubileu B. I., Čs. rusistika 1977, s. 60; • k osmdesáti- 
nám: D. Žváček, Rossica Olomucensia 1982, s. 7; 
J. Popela, Čs. rusistika 1982, s. 215 + Tvorba (příl. 
Kmen) 1982, č. 16; an., Sympozium na počest 80. 
narozenin prof. dr. B. L, Čs. rusistika 1982, s. 233; 
M. Hrala, Bulletin rus. jazyka a literatury 1983, s. 3 •; 
J. Vávra: K životnímu jubileu prof. B. L, Čs. rusistika 
1987, s. 72.

eh

Rudolf lilový

* 20. 12. 1881 Zásmuky u Kolína
† 16. 1. 1943 koncentrační tábor Terezín

Básník sociální poezie, jejíž problematikou se zabýval 
i jako pořadatel antologií, publicista a literární histo
rik; překladatel německé poezie.

Studoval na německém klasickém gymnáziu 
v Praze, po maturitě (1901) pracoval jako úřed
ník pražské eskomptní banky a úvěrního ústa
vu. Dlouhá léta působil v sociálně demokratic
ké straně, v jejímž orgánu Právo lidu otiskoval 
své verše, překlady i politické stati a úvodníky. 
Za okupace byl z rasových důvodů vězněn 
v koncentračním táboře Terezín, kde také zahy
nul. - Manželka Milena I. (roz. Mautnerová, 
1888-1944), publicistka a pracovnice v žen
ském hnutí, překládala z německé a anglické 
literatury.

Básnická tvorba I. tíhla výhradně k sociální 
problematice. Citové zaujetí pro věc dělnické 
třídy a snaha o emocionální působivost zobra
zovaných společenských konfliktů vedla však 
často k sentimentalitě I. veršů. Autor v nich 
nedospěl k vytvoření vlastního osobitého stylu, 
z větší části jen aplikoval různé básnické postu
py na žánr sociální poezie. Větší význam měla 

I. práce redaktorská a literárněhistorická. Byl 
pořadatelem rozsáhlého čtyřsvazkového výbo
ru z české a slovenské sociální poezie, který 
zachycuje její vývoj od obrození po současnost. 
Další I. antologie Pochodně byla zaměřena 
hlavně k potřebám recitace. Její první díl je 
členěný podle jednotlivých příležitostných té
mat, obsahuje ukázky z české poezie od 90. let 
i z autorů cizích (P. B. Shelley, B. Björnson, 
A. Strindberg, J. Romains, G. Herwegh,
R. Dehmel, sovětští básníci aj.), druhý díl přiná
ší výbor z české sociální baladiky. Také ve svých 
studiích a článcích o literatuře se I. zabýval 
především sociální tematikou: seznamoval ve
řejnost s českými a německými dělnickými bás
níky, sledoval vzájemné vlivy sociálně oriento
vané poezie české a německé. Psal také referáty 
o knihách a divadle, zejména o pražské němec
ké literatuře. Z němčiny tlumočil verše H. Hei- 
na, R. Dehmela a dělnických básníků, do něm
činy přeložil Havlíčkovy Tyrolské elegie (pře
klady uveřejňoval převážně časopisecky).

ŠIFRY: R. L, r. i., R. I-ý. I PŘÍSPĚVKY m: Akade
mie (s příl. Rudé květy, 1921-25); Besedy Času 
(1903-14); Die Búchergilde (1932); Čechische Revue; 
Der Čechosl. Sozialdemokrat (1913); Dělnická osvěta 
(1909-38); Dělnický kalendář Českoslovanské strany 
soc. demokratické v Rakousku; Kalendář českožidov- 
ský; Lid. noviny; Nová svoboda (1928-37); Panorá
ma (1933); Právo lidu (1901-38); Rudé květy 
(1901-13); Svět (1917-18); Topičův sborník (1918); 
Tribuna (1919); Večerník Práva lidu (1921-29); Věst
ník Dělnické akademie (1908). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Květy odboje (BB 1903); Kročeje (BB 1908). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Československá poezie 
sociální 1-4 (antologie, 1925); Pochodně 1, 2 (antolo
gie, 1935, 1937); - posmrtně: Sociální poezie česká 
a slovenská 1918-48 (1948, doplnil K. Polák). I RE
DIGOVAL časopis: Rudé květy (lit. příl. čas. Akade- 

' mie, 1921-26). I
LITERATURA: • ref. Květy odboje: an., PL 18. 

12. 1903; an., Akademie 8, 1903/04, s. 128; V. Dyk, 
Přehled 2, 1903/04, s. 172; K. Z. Klíma, Rozhledy 14, 
1903/04, s. 161; L., Zvon 4, 1903/04, s. 322 •;• ref. 
Kročeje: A. M. (Macek), Akademie 13, 1908/09, 
s. 191; O. Š. (Šimek), Novina 2, 1908/09, s. 574; 
A. D. (Drtil), Přehled 7, 1908/09, s. 593; K. Fiala, MR 
1908/09, sv. 21, s. 303; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 16, 
1908/09, s. 629; F. Sekanina, Zvon 9, 1908/09, s. 397 

ref. Československá poezie sociální: F. Götz, NO 
31. 5. 1925; A. Novák, LidN 2. 8. 1925; -pa- (F.
S. Procházka), Zvon 25, 1924/25, s. 586; -x-, Děln. 
osvěta 1925, s. 135; an. (F. X. Šalda), Tvorba 1, 1925/ 
26 → KP 13 (1963); V. Brtník, Venkov 21. 1. 1926 
ref. Pochodně 1: AMP. (A. M. Píša), PL 17. 3. 1935; 
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-á- (J. Rybák), Haló noviny 25. 3. 1935; A. N. (No
vák), LidN 10. 6. 1935; B. V. (Václavek), Index 1935, 
s. 57; F. Urban, Tvorba 1935, s. 253; s., Rozhledy 
1935, s. 84; vbk. (V. Běhounek), Děln. osvěta 1935, 
s. 102; h., Děln. osvěta 1937, s. 352; sl. (J. Strnadel), 
Ranní noviny 27. 10. 1936 a Čin 1938, s. 123; Kc (J. 
Kunc), Rozhledy 1937, s. 207; an., LitN 10, 1937/38, 
č. 10 •; K. Polák: Za R. L, PL 16. 1. 1946; • ref. 
Sociální poezie...: an., PL 24. 6. 1948; K. Bradáč, RP
1. 7. 1948; bs (B. Slavík), LD 16. 7. 1948; čí (K. 
A. Krejčí), Obrana lidu 12. 8. 1948; Ik (L. Kundera), 
Rovnost 13. 11. 1948 •; L. Nezdařil in Česká poezie 
v německých překladech (1981).

jc

Jindra Imlauf

* 9. 2. 1881 Nové Město nad Metují
† 25. 8. 1921 Nové Město nad Metují

Prozaik samouk, autor impresionisticky a naturalis
ticky laděných, autobiograficky zabarvených povídek 
a románů.

V raném dětství onemocněl nevyléčitelnou cho
robou, takže nemohl pravidelně navštěvovat 
školu, vědomosti získal za pomoci ovdovělé 
matky a soukromého učitele. Kromě cesty do 
Ruska a na pobřeží Baltického moře 1905 a ně
kolika léčebných pobytů v Luhačovicích strávil 
celý život v rodišti. Věnoval se literatuře a zálibě 
ve fotografování, o němž sepsal několik odbor
ných pojednání. V posledních letech života na
vázal přátelský kontakt s E. Krásnohorskou.

I. povídkové a románové dílo charakterizuje 
citový lyrismus a romantická snivost, ale i smysl 
pro realistickou názornost, nabývající později 
žánrového charakteru. Impresionistické a na
turalistické prózy se opírají o autobiografické 
zážitky (nevyléčitelná nemoc, zaskočení osu
dem, marný zápas o životní uplatnění, absence 
lásky u citlivého člověka atd.), ale vykonstruo
vaná fabule a fantaskní motivace prozrazují 
literární nezkušenost a nesamostatnost (tragic
ké, nedbale motivované náhody, vnějškové zdů
razňování osudové determinace, romantické 
zápletky v zobrazení života osamělého, ze spo
lečnosti vyčleněného hrdiny). Blízký vztah 
k ruské próze, poprvé dokumentovaný v cesto
pisných zápiscích Za ruskou hranicí, se u I. pro
jevil výběrem typů (postavy z ruského prostře
dí, pasivní hrdinové), v přijetí filozofie fatalismu 
i v úsilí zdůrazňovat etickou stránku příběhů. 

Pokusem o vymanění z tradičního schématu 
prózy s romanticky traktovaným dějem je ro
mán Samojed, kritizující nedostatek pevné vůle 
vzdorovat osudu. Próze Churavec se I. snažil 
vtisknout autentičnost volbou formy románu 
v dopisech. Ke konci života připravoval cyklus 
povídek z maloměstského prostředí Sousedé 
a otrapové. - Příležitostně překládal z polštiny.
PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1913); Cesta 
(1919-20); Fotografický obzor (1915-21); Jitřenka 
(Polička, 1905); Královéhradecká revue pro severo- 
vých. Čechy (1914); Luhačovické listy lázeňské 
(1909); Náchodské listy (1916-21); Náchodské novi
ny (1909-11); Nár. listy (1913); Pozor (Olomouc, 
1921); Ratiboř (1913-14); Slovanský přehled (1912); 
Světozor (1916); Vesna (Ml. Boleslav, 1905); Vydrovy 
besedy (1914); Zlatá Praha (1914-16); Zvon 
(1916-20). I KNIŽNĚ. Beletrie: Za ruskou hranicí 
(cest, causerie, 1907); Tesknice (PP 1912); Pod sedmi 
pečetěmi (PP 1913); Churavec (R 1917); Samojed (R 
1918); Jas a stín ženy (PP 1920). - Ostatní práce: 
Diapozitivy (1916); Vyvíjení pozvolné a časové 
(1918); Pigment čili uhlotisk (1920); Amatérova nou
ze a výpomoc (1920); Gumotisk (1921). I

BIBLIOGRAFIE: L. Vacina: Bibliografie J. I., sb. 
Orlické hory a Podorlicko (1974). ■ LITERATURA: 
B. Borkovec: ref. Tesknice, Ratiboř 1. 3. 1913; J. Kře- 
nek: ref. Pod sedmi pečetěmi, Ratiboř 19. 7. 1913; 
F. Novotný in J. L: Samojed (1918); • ref. Samojed: 
V. Červinka, Náchodské listy 25. 4. 1919; J. Knap, 
Cesta 1920, s. 789 •; J. Knap: ref. Jas a stín ženy, 
Cesta 1920, s. 1022; E. Krásnohorská: Črta o J. I., 
Ženský svět 1920; J. Wurmová: J. L, Socialistická 
budoucnost 30. 11. 1920 + J. L, Ženský svět 1921; 
• nekrology: E. Krásnohorská, Nár. politika 17. 12. 
1921; J. Knap, Brázda 1921; F. Mrskoš, Fotografický 
obzor 1921; an., Naše kniha 1921, s. 120; F. Novotný, 
Cesta 1922, s. 194 •; G. E. (Erhart): Vzpomínka na 
spisovatele J. L, Ohlas od Nežárky 28. 8. 1931; (V) 
(L. Vacina): Jeden ze zapomenutých, Nový čas (Ná
chod) 12. 1. 1972 + Za ruskou hranicí, Nový čas 
23. 11. 1973 + Novoměstský spisovatel J. I., sb. 
Orlické hory a Podorlicko (1974).
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Index

1929-1939

Levicově zaměřený kulturně politický časopis.

Podtitul: 1929-30 (roč. 1-2) Leták kulturní informa
ce; 1931-36 (roč. 3-8) List pro kulturní politiku; 
1937-38 (roč. 9-10) List pro umění a kulturní politi
ku (na obálce obsahu List pro kulturní politiku); 1939 
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(roč. 11) List pro kulturu a kulturní politiku. - Re
daktoři: 1929 (roč. 1) B. Václavek se stálými spolupra
covníky J. L. Fischerem, J. Králem, J. Mahenem,
J. Vaňkem; 1930 (roč. 2) J. L. Fischer, J. Král, J. Ma- 
hen, Z. Rossmann, B. Václavek, J. Vaněk; 1931 
(roč. 3) J. L. Fischer, J. Mahen, B. Václavek; 1932 
(roč. 4) J. L. Fischer, J. Mahen (do č. 3/4 včetně), 
B. Václavek, B. Fuchs (od č. 5/6); 1933 (roč. 5) 
J. L. Fischer, B. Fuchs, V. Helfert (od č. 9), B. Václa
vek; 1934-36 (roč. 6-8) J. L. Fischer, B. Fuchs, 
V. Helfert, B. Václavek; 1937 (roč. 9) F. Fajfr, 
J. L. Fischer, B. Fuchs, V. Helfert, F. Kaláb, B. Václa
vek, za účasti Skupiny výtvarných umělců v Brně; 
1938/39 (roč. 10) do č. 5 včetně J. L. Fischer, B. Fuchs, 
V. Helfert, red. tajemník O. Blažek, od č. 6 J. L. Fis
cher, V. Helfert, O. Blažek; 1939 (roč. 11) J. L. Fischer, 
V. Helfert, O. Blažek, od č. 3 redakční kruh. - Odpo
vědní redaktoři: 1929 (roč. 1) Z. Rossmann; 1930 (roč. 
2) V Průša; 1931-32 (roč. 3-4) R. Fleischner; 
1933-35 (roč. 5-6) O. Miler; 1935-38 (roč. 7-10 do 
č. 5) A. Lebiš; 1938-39 (roč. 10 od č. 6 - roč. 11) 
A. Pergler. - Vydavatelé: 1929-30 (roč. 1-2) J. Vaněk; 
1931-39 (roč. 3-10) vydavatelské sdružení Index, též 
pouze Index nebo Spolek Index; 1939 (roč. 11) 
O. Blažek. 1929-35 (roč. 1-6) Brno; 1935-37 (roč. 
7-9) Olomouc; 1938-39 (roč. 10 do č. 5) Brno-Olo- 
mouc; 1938-39 (roč. 10 od č. 6 - roč. 11) Brno-Blan- 
sko. - Periodicita: měsíčník. 1929-32 (roč. 1-4) 12 čí
sel; 1933 (roč. 5) 14 čísel; 1934/35 (roč. 6) 12 čísel od 
února do ledna; 1935-37 (roč. 7-9) 10 čísel; 1938/39 
(roč. 10) 10 čísel od února do ledna; 1939 (roč. 11) 
5 čísel od února do června. - I. byl na začátku války 
úředně zastaven.

Levicově orientovaný list, soustřeďující zejm. 
moravské spisovatele, výtvarníky, architekty 
a vědce, patřil mezi významné kulturní časopisy 
30. let. Duší I. byl B. Václavek, který z něj 
dokázal vytvořit principiální, zároveň však do
statečně širokou platformu revoluční myšlenky 
v kulturní a umělecké oblasti. I. vznikl původně 
ze snahy organizovat kulturní život v Brně a ji
ných moravských městech. Od 3. roč. ustupoval 
regionalistický zřetel do pozadí a I. se kriticky 
a s vyhraněnějším programem (odpor proti li
beralismu, propagace marxismu, obhajoba re
volučních hodnot) zabýval celým českým živo
tem. Rozšířil i okruh přispěvatelů, přinášel pra
videlné přehledy o rozmanitých vědních obo
rech a vedle otázek sociálních zasahoval vý
znamně i do kulturní a umělecké oblasti. Aktiv
ně se podílel na propagaci Sovětského svazu 
a rozpracovával teorii socialistického realismu. 
Pořádal veřejné debatní večery a prostřednic
tvím Nakladatelství Index (se sídlem v Olo
mouci) vydával 1933-38 knihy.

Kolem I. se soustředila široká obec přispěva
telů trvalých i příležitostných: Z. Bár, V. Běhou
nek, J. Bělehrádek, I. A. Bláha, O. Blažek,
J. Branžovský, E. F. Burian, V. Clementis, 
A. Černík, P. Denk, J. L. Fischer, R. Fleischner, 
P. Fraenkl, B. Fučík, B. Fuchs, V. Helfert, 
A. Hoffmeister, J. Honzl, J. Hora, R. Jakobson, 
Č. Jeřábek, P. Jilemnický, J. Kabelík, B. Klička,
K. Konrád, V. Kramář, J. Kratochvíl, J. Kroha, 
A. Kurš, A. Kutal, J. Mahen, B. Mathesius,
J. Nečas, V. Nezval, L. Páleníček, F. Píšek,
J. Plavec, J. V. Pleva, A. Podhorský, A. Pospíši
lová, O. Preč, J. Racek, J. Rybák, F. Soldan, 
V. Sommer, L. Svoboda, J. B. Svrček, J. Taufer,
K. Teige, J. Tráger, L. Žilka aj. Autoři ojediněle 
otiskovaných básní byli J. Bartuška, M. Bureš,
I. Jelínek, K. Kapoun, Z. Kriebel, F. Nechvátal,
J. Noha, V. Pekárek, D. Šajner, J. Taufer; v pře
kladu N. Asejev, E. Kástner, W. Mehring aj.
I. často pořádal názorové konfrontace k aktu
álním otázkám, např. v 3. roč. anketu o katolic
tví v mladé české literatuře (J. Čep, B. Fučík, 
P. Fraenkl, F. Halas, A. Skoumal, V. Vančura) 
a anketu o proletářské literatuře (J. Hora,
M. Majerová, S. K. Neumann, I. Olbracht, 
F. X. Šalda), ve 4. roč. anketu o filmové cenzuře 
(dodatek v 5. roč.) a anketu Literatura a doba 
(V. Clementis, P. Fraenkl, J. Mahen, V. Martí
nek, V. Nezval, I. Olbracht, F. Soldan), v 5. roč. 
diskusi na téma básník a společnost (P. Fraenkl, 
F. X. Šalda, B. Václavek aj.) a anketu o přítom
ném stavu nakladatelského podnikání, apod. 
Zvláštní čísla I. byla věnována Marxovu učení 
(5. roč.), nedílnosti Masarykovy univerzity 
v Brně (6. roč.), V. Helfertovi k padesátým na
rozeninám (8. roč.), památce J. Mahena (11. 
roč.). I. vycházel v moderní grafické úpravě 
Z. Rossmanna a přinášel množství dokumen
tárních i uměleckých fotografií (J. Funke,
L. Moholy-Nagy aj.), karikatury a reprodukce 
výtvarných děl (např. E. Filla, F. Foltýn,
J. Král, A. Procházka aj.).

LITERATURA: Index. Vzpomínkový sborník (Brno 
1957). ■ J. Taufer in Strana, lidé, pokolení (1962); 
Š. Vlašín: J. Mahen v I. a před I., Václavkova Olo
mouc 1966 (1967); V. Hudec: K hudební kritice ve 
Václavkově I., Václavkova Olomouc 1972 (1975).
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Iskra

Iskra

1929-1949

Regionální vydavatelské sdružení, později nakladatel
ství působící postupně v Hrabyni, v Ostravě a v Opa
vě, zaměřené na vydávání prací autorů Slezska 
a Ostravska; stejnojmenný literární časopis.

Vydavatelství spoluzaložil a organizačně řídil 
po celou dobu činnosti regionální kulturní pra
covník Adolf Tománek (* 5.6. 1895 Hrabyně 
u Opavy, † 15. 1. 1962 Opava). Po absolvování 
obchodní školy pracoval jako úředník Všeobec
ného penzijního ústavu v Brně, 1927 byl pro 
plicní nemoc penzionován. 1929 podnítil spolu 
s básníkem a prozaikem F. Smějou v Hrabyni 
svépomocné vydavatelské sdružení Iskra - kruh 
přátel slezské knihy, jehož ediční činnost byla 
financována podíly členů. Oba zakladatelé vy
dali také 1929 a 1930 první svazky: F. Směja, Od 
nas; A. Bučina-Slezan (pseud. A. Tománka), 
Zatmění v pravé poledne. Počáteční rozmach 
činnosti vyvrcholil 1932 vydáním jediného roč
níku literárního měsíčníku Iskra. Jeho finanční 
neúspěch utlumil na několik let vydavatelskou 
činnost. Po odchodu F Směji z Hrabyně převzal 
1935 agendu sám A. Tománek. Plány na přetvo
ření I. v organizaci slezských spisovatelů (v čele 
měl být V Martínek) 1938 přerušil zábor Hra
byně Německem. Tománek přemístil I. do Mo
ravské Ostravy, kde v prosinci t. r. obnovil vydá
vání. V prosinci 1940 se pokusila část podílníků 
sdružení (Z. Bár, M. Rusinský, F Směja) o pře
vedení I. k rozvíjejícímu se ostravskému nakla
datelství J. Lukasík. I když Tománek za přispě
ní V. Martínka nezávislost vydavatelství uhájil, 
zostřující se předpisy (T. neměl nakladatelskou 
koncesi) znemožnily od 1941 do konce války 
samostatnou činnost. 1943-45 po vleklých jed
náních vyšly některé připravené tituly prostřed
nictvím ostravské filiálky nakladatelství Melan- 
trich a pražského nakladatelství Vyšehrad. Po 
osvobození Tománek 1945 přesídlil do Opavy, 
získal vlastní nakladatelskou koncesi a 1946 
obnovil vydávání. Po neúspěšném pokusu pře
vést nakladatelství na družstevní základ jako 
součást chystaného sdružení Slezské dílo ukon
čila I. 1948 vydávání a 1949 likvidovala. Tomá
nek přešel do ostravského nakladatelského 
družstva Úder, které vzniklo místo Slezského 
díla, a působil v něm až do likvidace 1952.
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Vyhraněný profil produkce volného vydava
telského sdružení, tematicky zaměřeného na 
regionální tvorbu svých členů (v Hrabyni 
Z. Bár, J. Blechta, E. Dvořák, A. C. Nor,
M. Rusinský, F. Směja, J. Spáčil, J. Šulc 
a L. Třenecký, v Ostravě též F. Láníková,
V Martínek) vedl ke ztotožňování vydavatelství 
s knižnicí. Od 1934 byly některé tituly označo
vány jako „Slezská edice Iskra“ a označení 
„Edice Iskra“ mají i knihy vydané za války 
z Tománkovy iniciativy v Melantrichu 
(J. Blechta) a ve Vyšehradu (Č. Kramoliš,
V Martínek, J. Šulc). Jedinou číslovanou kniž
nicí tohoto prvního období je dvousvážková 
dětská knihovna Alej (F. Směja, V. Martínek). 
Páteř Tománkova poválečného programu tvoři
ly prozaická knižnice Iskra (8 svazků přineslo 
beletristické a vlastivědné práce Z. Bára, 
J. F. Karase, V. Martínka, J. Rohela, M. Rusin- 
ského, L. Třeneckého) a básnická knižnice Alej 
(4 svazky: E. Dvořák, D. Gawrecki, B. Marek, 
V. Martínek). Obě knižnice redigoval V Martí
nek. Knižnice Haluzky chebzu, chystaná zřejmě 
pro nářeční tvorbu, skončila 1. svazkem (E. Gu- 
drichová). Dva nečíslované svazky knižnice 
Slezský úsvit v redakci B. Marka (R. Jesenický, 
B. Kubala) a 1948 vydaný sborník Hornický 
rok 1949 v knižnici Slezské dílo uzavírají pová
lečnou produkci nakladatelství. Na grafické 
úpravě a výzdobě tisků I. se podíleli zejména 
J. Obšil, J. Provazník, Jan V. Sládek, J. Šrámek, 
J. Vacek, V. Wúnsche, dále J. Baron, A. Beran, 
V. Držkovič, K. Dudič, L. Kropáč, J. Kudělka, 
B. Vrobel aj. Hrabyňské tituly tiskly tiskárny ve 
Svinově, v Orlové a v Opavě, později tiskla 
I. v Ostravě, po válce v Krnově a v Opavě. Účast 
slezských výtvarníků a tiskáren podtrhuje dů
sledně regionální charakter edičního profilu. 50 
vydaných svazků představuje průřez slovesnou 
a výtvarnou kulturou regionu ve 30. a 40. le
tech. - Časopis Iskra s podtitulem Slezský lite
rární měsíčník vycházel 1932 v Hrabyni. Řídil 
jej F. Směja s red. kruhem, odp. redaktorem byl 
A. Tománek. Od ledna do prosince vyšlo 10 
čísel (celkem 151 s.). Časopis měl vyhraněně 
krajový ráz a širším spektrem autorů přechodně 
doplňoval vydavatelskou činnost I. Básněmi 
přispěli Z. Bár, J. Blechta, E. Dvořák, M. Gla- 
bazňová, R. L. Havlásek, A. Kudja-Riavin, 
V. Martínek, J. Nečas, J. Šulc, A. Tománek, 
Z. Vavřík, F. Zemanec aj., prózou Z. Bár, B. Če- 
tyna, F. Doležal, E. Dvořák, F. Láníková, 
M. Rusinský, F. Směja, J. Spáčil, L. Třenecký,
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F. Zemanec aj. O literatuře referovali zejména 
Z. Bár, E. Dvořák, M. Rusinský, F. Směj a, 
J. Šulc, L. Třenecký, o činohře Moravsko-slez- 
ského divadla v Ostravě L. Třenecký. Obsáhlej
ší stati o slezském písemnictví publikovali
E. Dvořák, V. Martínek, M. Rusinský, o diva
dle a umění J. Pacl. Časopis zanikl po 1. roční
ku, pokus o jeho obnovu z popudu Z. Bára,
F. Směji a L. Třeneckého 1936 ztroskotal.

KNIŽNICE: Alej (dětská knihovna, 1931-40, 2 sv.); 
Alej (1946-48, 4 sv.); Iskra (1946-48, 8 sv.); Haluzky 
chebzu (1946, 1 sv.); Slezský úsvit (1947-48, 2 sv.); 
Slezské dílo (1948, 1 sv.). ■ Z OSTATNÍ PRODUK
CE: J. Kalus: Vzpomínky (1932); Iskra Vojtěchu Mar
tínkovi (1937); Slezsko Bezručovi (1937); K. Vlček: 
Tábory lidu ve Slezsku (1938); F. Horečka: Kouzla 
noci svatojánské (1947); J. M. Svoboda: Z pole 
i z dláždění (1947); L. Třenecký: Katastrofa (1947). I

LITERATURA: M. Rusinský: I., Věstník Matice 
opavské 36, 1931; M. R. (Rašková): Zemřel A. Tomá
nek, Listy PPB, nová řada č. 9 (1962); J. Urbanec: 
Z historie nakladatelství I. (se soupisem produkce), 
Časopis Slezského muzea 20, 1971, série B - vědy 
historické.
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Boleslav Jablonský

* 14. 1. 1813 Kardašova Rečice
† 27. 2. 1881 Zwierzyniec u Krakova (Polsko)

Básník sentimentalistického zaměření, redaktor, spi
sovatel náboženské literatury. Autor vlastenecké a di
daktické poezie, tvůrce romanticky laděného lyrické
ho cyklu Písně milosti.

Publikoval také pod vl. jm. Karel Tupý, resp. 
Karel Eugen Tupý. Lit. jméno B. J. začal užívat 
na poč. 40. let. - Byl nej starším ze 6 dětí mlyná
ře a rolníka; rodiče si přáli, aby se stal knězem. 
Vychodil farní školu v rodišti a hlavní školu 
v Písku, 1826-32 studoval gymnázium v Jindř. 
Hradci (spolužák V. Filípek), 1832-34 tzv. filo
zofii v Praze (upevnění národního cítění i vzta
hu k literatuře, seznámení s J. K. Tylem). 1834 
vstoupil do premonstrátského kláštera na Stra
hově (klášt. jméno Eugen), ještě před skonče
ním noviciátu z něho odešel a rok studoval 
práva. Začal literárně tvořit (chtěl se stát spiso
vatelem z profese), ochotnicky vystupoval 
v Kajetánském a Stavovském divadle a i jinak se 
podílel na kulturním vlasteneckém dění. Sezná
mil se mj. s rodinou Pospíšilů (pro J. H. Pospíši

la pak redigoval 1837 alm. Vesna, s J. Pospíši
lem anonymně čas. Květy), v níž poznal svou 
první lásku. Zklamání rodičů i nouze ho však 
už 1837 přiměly k návratu do kláštera a ke 
studiu teologie, jež ukončil 1841. Do 1843 pobý
val na Strahově, pak se stal kaplanem v Rado- 
nicích na Lounsku, 1847 byl řádem vyslán do 
Polska (Zwierzyniec u Krakova) jako probošt 
kláštera premonstrátek a farář. Tam působil do 
konce života; postupně získával uznání pol
ských kulturních kruhů i četné církevní hodnos
ti. - Jeho tělesné pozůstatky byly převezeny do 
Prahy a uloženy na Vyšehradském hřbitově.

Literární tvorbu J. představuje sbírka Básně 
z 1841 (v dalších vyd. ji J. doplňoval novými 
verši a dílčím způsobem zasahoval i do její kom
pozice). Charakterizuje ji procítěný tón, vlaste
necká tendenčnost, často spojovaná s historic
kými reminiscencemi (báseň Tři doby země čes
ké), didaktičnost, kult slovanského dávnověku 
(epický cyklus Tři zlaté vlasy), v lyrice menší 
tradiční formy (óda, znělka, píseň) a zaměření 
na společenský zpěv a deklamaci. Původností 
a hloubkou lyrického prožitku vyniká v této 
sbírce dvoudílný cyklus 20 básní Písně milosti. 
Vyrostl z konfliktní osobní situace autorovy 
1837, kdy se právě ve chvíli citového probuzení 
zřekl nároků na normální světský život. V Pís
ních se organicky spojuje naléhavý projev sub
jektivního citu s využitím tradic lyriky vlaste- 
neckoerotické (Kollár) a náboženskoerotické 
(píseň Šalomounova, staročeská lyrika, lidová 
křesťanská píseň). K básnicky nej silnějším mo
mentům cyklu patří výraz bolesti nad ztrátou 
milované dívky; s romantickým patosem je tu 
vyjádřen rozpor mezi individuální touhou a da
nou objektivní skutečností (odtud lze vysvětlit, 
proč se J. - podle Fričových Pamětí - stal spolu 
s Máchou, Langrem a Nebeským „heslem“ re
voluční mládeže 40. let). Příznačný romantický 
konflikt je tu ovšem řešen nikoli vzpourou, ný
brž únikem do snu o ráji, kde se sejdou dvě 
milující se duše. V pozdějších vydáních Básní 
rozmnožoval J. hlavně oddíl didaktické poezie 
Salomon neboli Moudrost otcovská. Tyto verše, 
vštěpující „synovi“ náboženství prosté pověr, 
lásku k lidem, vlasti, přírodě a práci, spojovaly 
praktické humánní zásady křesťanství s vlaste
neckými idejemi. Tím J. navazoval mj. na myš
lenkový odkaz B. Bolzana a svým způsobem ho 
popularizoval. Převážná část díla J„ které se 
formovalo ve společenské a literární atmosféře 
30. let, zůstala trvale spjata s linií sentimentalis- 
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tické poezie. Po několik generací patřily Básně
J. k oblíbené, často vydávané četbě, verše z nich 
se memorovaly i opisovaly do památníků. Roz
šířena byla i J. modlitební kniha „pro vzdělané 
paní a panny“ Růže siónská. J. básnil také pol
ský, v 70. letech vznikly Piesni nadwislaňskie. 
Skladbou, která navazuje svou poetikou na Pís
ně milosti a obsahuje úvodní báseň a 100 písní 
rozdělených do 9 oddílů, volně prochází příběh 
nešťastné lásky mladíka z Povislí, vězněného 
účastníka polského boje za svobodu. Piesni se 
rukopisně dochovaly, tištěny z nich byly jen 
ukázky v časopisech (v Lumíru 1881 i s českým 
překladem J. V. Sládka). Ojediněle otiskl J. 
básnické překlady (H. Heine), pokusy o pře
klad Pana Tadeáše od A. Mickiewicze neuveřej- 
nil.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Karel Kardašovský, Vorel 
(herecký pseud.); B. J., Eugen T, K. T., T, Tp., Tý, 
-up-. ■ PŘÍSPĚVKYin: Blahověst (1847); Časopis 
pro katol. duchovenstvo (1843); Čes. včela (1846-47); 
alm. Čes. besedy (1842); ČČM (1843); Denice (1841); 
Hlas (1864); sb. Hlasové duchovenstva... (1838); Jin
dy a nyní (1833); Květy české, pokr. Květy (1834-47); 
alm. Kytice (1859); Lumír (1851-62, 1874-79); Nár. 
listy (1870—78); alm. Perly české (1855); alm. Po
mněnky (na r. 1841, 1842); sb. Slavnostní album Cyril 
a Metoděj (1863); sb. Slova vděčnosti a přátelství... 
(1836); Věnec (1844); alm. Vesna (1837); Vlastimil 
(1840-42); - posmrtně (z polský psaných básní): 
CČM (1919, v studii M. Hýska od s. 106 ukázky ze 
sbírky Piesni nadwislaňskie); Lumír (1881); Pokrok 
(1881); Světozor (1881). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Básně 
(1841, rozšiř, vyd. 1846, další rozšiř, vyd. 1856, 1864, 
1872, 1881); Uvítání Jeho knížecí Milosti... pana 
Aloysia Josefa..., knížete arcibiskupa pražského..., 
v okršku fary strahovsko-premonstrátské v Ouhoni- 
cích dne 28. června 1844 (B 1844, výt. nezjišt.); Jeho 
Milosti... Jeronýmu Jos. Zeidlerovi, opatu kanonic
kého řádu premonstrátského na Strahově v Praze..., 
k slavnosti kněžských druhotin dne 15. srpna 1863 (B 
1863, podp. Eugen Tupý). - Ostatní práce: Staročeské 
i novější nábožné písně vyňaté z Růže siónské... 
(1844, podp. Eugen K. Tupý); Růže siónská, katolic
ká modlitební kniha pro vzdělané paní a panny, zčásti 
dle Kerseka, zčásti původně (1845, podp. Eugen
K. Tupý); Nová píseň ke mši svaté (1845, podp. Eugen 
K. Tupý); Píseň ke mši svaté (incipit Podzvihni se, 
duše, z prachu, 1854, podp. Eugen K. Tupý); Hlavní 
chrám Páně svátého Víta v Praze (1854, část 2 od V. 
J. Picka). - Překlady: J. Förster: Navedení k generál
nímu basu (1835, podp. E. K. Tupý); G. Saffenreuter: 
Vítězství kříže. Šestero duchovních řečí (1844, podp. 
Eugen K. Tupý). - Výbory: Z Moudrosti otcovské 
(1886); Z básní B. J. 1,2 (1890, 1891); Výbor básní 
B. J. České mládeži (1895, ed. F. J. Andrlík); Vybrané 
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básně (b. d., 1913); Písně milosti (1942, ed. A. Vysko
čil). ■ KORESPONDENCE: T. (J. L. Turnovský): 
Z mládí B. J. (J. H. Pospíšilovi z 1838 a J. Pospíšilovi 
z 1841), Zábavné listy 1881; J. Pospíšil: Z dob vlaste
neckých (J. Pospíšilovi z 1841-53; 1885); in Kores
pondence a zápisky F. L. Čelakovského 1, 2 (Čela- 
kovskémuz 1824-38; 1907,1910, ed. F. Bílý); J. Pešek: 
Marie, nebo Antonie Pospíšilová - Angelina múzy 
B. J. (J. Pospíšilovi z 1836-38), Naše doba 19, 1911/ 
12; F. Skácelík: Několik dopisů B. J. (chirurgovi 
M. Rejthárkovi z 1868-77), Osvěta 1912; J. Sajíc: 
Z korespondence B. J. (J. H. Karlíkovi z 1856), ČMF 
6, 1917/18; M. Hýsek: Poznámky k básním B. J. (A.
J. Vrťátkovi z 1838, J. Nerudovi veršovaný dopis 
z 1871), ČČM 1919; J. Sliziňski: Nové objevy z kores
pondence a díla B. J. (zprávy o dop. z 1846 a 1858 
v městském archívu v Písku a o dop. z 1865 v měst
ském muzeu v Jindř. Hradci, adresáti neuvedeni), 
Slovesná věda 3, 1949/50. ■ REDIGOVAL časopis: 
Květy (1837-38, an., s J. Pospíšilem); almanach: Vesna 
(1837, pod vl. jm.). I USPOŘÁDAL: sb. Slova vděč
nosti a přátelství... (přílež. verše, 1836, šifra T, 
s J. D. Kopeckým; oddíl Slova vděčnosti a lásky usp. 
samostatně pod jm. Karel Tupý). I

BIBLIOGRAFIE: A. Mattuška in Život B. J. 
(1886). I LITERATURA: E. Jelínek: B. J. Črta živo
topisná (1881) + Vzpomínka na B. J. poslední návrat 
do vlasti (1881); F. V. Kodym: B. J., učitel mládeže 
(1882); C. L. Frič: B. J. (1882); A. Mattuška: Život 
B. J. (1886← Vlasť 1, 1884/85); J. Pešek: Marie Pospí
šilová - Angelina múzy B. J. (1910 ← Čes. revue 3, 
1909/10); K. Dostál-Lutinov: B. J. (1913). I • ref. 
Básně (1841): V. B. Nebeský, Vlastimil 1841, s. 279;
K. S. (Sabina), Ost und West 1842, s. 177 •; • ref. 
Básně (2. vyd. 1846): J. Malý, ČČM 1846, s. 649; K. 
V. Zap, Poutník 1846, s. 95; an. (K. Havlíček), Praž
ské noviny 5. 4. 1846 •; in J. Jungmann: Historie 
literatury české (1849, s. 644, autobiografie B. J.); 
J. Uhlíř: Kritický rozbor básní B. J., Program gymná
zia v Jičíně 1852; J. Neruda: Básně B. J. (4. vyd.), Hlas 
15. 1. 1868 → Literatura 1 (1957); an.: B. J., Květy 
1870, s. 142; an. (J. Neruda): B. J., Humor, listy 18. 10. 
1879 → Podobizny 1 (1951) + Dva dopisy (báseň 
J. Nad hrobem Karla Sladkovského), NL 16. 3. 1880 
→ Česká společnost 4 (1964) + Divadelní táčky 3. 
Starý pamětník pan B. J. vypravuje, NL 13. 10. 1880 
→ Divadelní táčky (1881), znovu České divadlo 
6 (1973); J. L. Turnovský: B. J., Pokrok 1. 3. 1881; 
J. Neruda: nekrolog, NL 1. 3. 1881 → Literatura 
3 (1966) + „Ještě několik slov...“, NL 8. 3. 1881 
→ Literatura 3 (1966); an.: O B. J. (dopis E. Tonnera 
o nemoci, smrti a pohřbu J. v Krakově), NL 
8. 3. 1881; an.: Převezení mrtvoly B. J. do Prahy, NL 
12. 3. 1881; F. Dvorský: O B. J., NL 16. 4. 1881 
a Pokrok 16. 4. 1881; F. L. Hovorka: U B. J., Divad. 
listy 1881; O. Mokrý: B. J., Květy 1881; V. V. Zelený: 
B. J., Osvěta 1881; F. Dlouhý: B. J., Koleda 1881; E. 
J. (Jelínek): B. J. v literatuře polské, Urbánkův Věst
ník bibliografický 2, 1881, s. 110; A. Mattuška: Ro
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mán B. J. (láska J. k M. Pospíšilové), Jitřenka 1884 + 
Studie B. J. na filozofii v Praze, Ruch 1884 + Kláš
terní novela Slib od B. J., Ruch 1884; F. Bačkovský: 
O českých almanaších doby předbřeznové, Zlatá Pra
ha 1884; A. Mattuška: O vzniku a původcích někte
rých znárodnělých písní českých (píseň Pozdvihni se, 
duše, z prachu, text od J.), Zábavné listy 1885; K. 
Kořínek: B. Jablonského Moudrost otcovská, Vesna 
1886 + B. J. jako básník epický, tamtéž; E. Jelínek: 
B. J. v Krakově, Světozor 22, 1887/88 + in Slovanské 
návštěvy (1889); F. Bačkovský: K dějinám českých 
almanachů, Vlast’ 5, 1888/89; J. Vlček: B. J.. Bolza- 
nism v českém verši, in Několik kapitolek z dějin naší 
poezie (1898)→ Z dějin české literatury (1960); A. 
Stašek: J. a Sabina, Zlatá Praha 19, 1901/02 → Vzpo
mínky (1929); L. Quis: O původu básně Tři doby 
země české, Zvon 4, 1903/04; A. Novák: Lyrika a di
daktika předbřeznová v rukách epigonů, sb. Literatu
ra česká 19. století, d.3/1 (1905); J. Klumpartová: 
Glosy k pěvci pravdy, Besedy Času 1905; V. Tille in 
České pohádky do roku 1848 (1909, báchorka J. Tři 
zlatí vlasové); Č. Zíbrt: Básně J. E. Vocela, B. Němco
vé, K. Vinařického, B. J. aj., nevydané v albu na 
oslavu svatby Ferdinanda V., Osvěta 1911; J. Pešek: 
Marie, nebo Antonie Pospíšilová - Angelina múzy B. 
J., Naše doba 19, 1911/12; V. Dyk: B. J., Samostat
nost 14. 1. 1913; C. A. Straka: Pobyt B. J. v Polsku, 
Ženské listy 1913; Fdký (F. Frýdecký): Neznámé verše 
J.?, Zvon 16, 1915/16; M. Hýsek: Poznámky k básním 
B. J., ČČM 1919; F. Strejček: „Zvadlé růže“ našich 
romantických básníků, Zvon 24, 1923/24; R.: Polská 
vzpomínka na B. J., ČMF 13, 1926/27, s. 311; ta: 
Múza B. J., LidN 21. 4. 1927; A. Novák: Osud básní
kův, LidN 27. 2. 1931; A. Vyskočil in B. J.: Písně 
milosti (1942) + Básník Písní milosti, in Znamení 
u cest (1947); V. Martínek: Růže nevykvetla, in Na 
cestách národního ducha (1949); kz.: B. J. a Anton 
Bernolák, LitN 1953, č. 1; E. Korba: Neznámé verše 
B. J., Duchovní pastýř 1954, č. 7; J. Beneš in Ač 
zemřeli, ještě mluví (1964); J. Bechyně: B. J. na Poo- 
hří, Kult, měsíčník (Roudnice n. L.) 1972, č. 3; M. Ji
rásek: Básník národního obrození, Naše rodina 1981, 
č. 8.

kh

Jožka Jabůrková

* 16. 4. 1896 Vítkovice (Ostrava-V.)
† 31. 7. 1942 koncentrační tábor Ravensbrúck

Komunistická novinářka a prozaička, autorka pro 
mládež.

Roz. Josefa Řehová. - Otec neznámý, matka 
byla švadlenou. Bydlily v Idině ul. ve Vítkovi
cích (odtud pseud. Ida Ostravská). Vztah 

J. k matce byl plný výkyvů a konfliktů; žily 
v nouzi, zvi. po matčině těžkém onemocnění. 
J. absolvovala měšťanku a 1911-14 tříletý kurs 
pro učitelky mateřských škol ve Vítkovicích. Za 
války pracovala jako vychovatelka, 1915 po 
matčině smrti a po milostné deziluzi se pokusila 
o sebevraždu. Od 1915 pracovala krátce jako 
dělnice, delší dobu jako pomocná síla v kance
lářích a ošetřovatelka v nemocnici Vítkovických 
železáren. Po vzniku ČSR odjela na sklonku 
1918 do Prahy, kde byla do 1920 vychovatelkou 
v rodině lékaře. 1920 vstoupila do sociálně de
mokratické strany i do DTJ a provdala se za 
S. Jabůrka, funkcionáře dělnické tělovýchovy, 
s nímž bydlela v Košířích (později, jako redak- 
torka, bydlela na Žižkově). Pracovala jako děl
nice v továrně na plech, střihačka a překladatel
ka titulků v Pragafilmu a jinde. 1921 se stala 
zakládající členkou KSČ a FDTJ, 1924 členkou 
náčelnické rady FDTJ a účastnila se přebudo
vání této organizace. Zastupovala FDTJ v Ru
dé sportovní internacionále; 1926 navštívila 
s delegací Federace proletářské tělovýchovy so
větské Rusko, 1927-28 studovala na meziná
rodním tělovýchovném institutu v Moskvě; zde 
se (po rozchodu se S. Jabůrkem) sblížila s ko
munistickým funkcionářem A. Bubeníčkem, 
s nímž žila do jeho smrti. 1929 se stala žurnalist- 
kou z povolání: z pověření UV KSČ začala po 
V. sjezdu řídit (jako nástupkyně H. Malířové) 
časopis pro dělnické čtenářky Rozsévačka. Za 
novinářskou a agitační činnost byla J. několik
rát, zvláště v době krize, vězněna. 1932-38 byla 
členkou pražského ústředního zastupitelstva 
a místodůvěrníkem skupiny komunistických zá
stupců, 1934-35 byla v Moskvě posluchačkou 
leninské školy. Po smrti A. Bubeníčka, jenž padl 
mezi prvními interbrigadisty ve Španělsku, se 
J. provdala podruhé 1936 za komunistického 
funkcionáře a dělníka J. Palečka. 1938 po záka
zu KSČ a zastavení Rozsévačky pracovala v ile
galitě a řídila ženský časopis Kytice. 18. 3. 1939 
byla zatčena, vězněna na Pankráci, po několika 
týdnech převezena do Drážďan a v létě 1939 do 
koncentračního tábora Ravensbrúck; zde se po
dílela na ilegální práci. 1942 se u ní začalo 
projevovat nervové onemocnění; těžké podmín
ky a nelidské zacházení ze strany lékařky uspíši
ly její smrt.

V beletristické činnosti J. (od začátečnických 
pokusů až k pohádkám a povídkám psaným 
v koncentračním táboře) převažuje empirický 
a autobiografický zřetel; beletristické ambice 
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podřizovala však autorka práci v komunistické 
tělovýchově a činnosti žurnalistické a politické. 
Publicistika, která tvořila těžiště její literární 
práce, ovlivnila také její romány, navazující na 
tradici sociálně angažované prózy typu I. Ol- 
brachta a M. A. Nexö. Zájem o život proletář- 
ských dětí a mládeže i živá obhajoba Sovětské
ho svazu prostoupily její jediné knižně vydané 
beletristické dílo, prózu pro děti Evička v zemi 
divů, k němuž podnětem byl příběh dcerky 
J. Švermy a M. Švábové-Švermové (její cesta od 
babičky k rodičům do Moskvy a příhody v zemi 
sovětů). J. se zde podařilo zajímavou a přístup
nou formou ukázat rozdíly společnosti v Čes
koslovensku a v Sovětském svazu. Ostatní časo
pisecky otištěné romány {Dítě lásky, Hanko, 
zpívej!, Lásky Marty Tomanové) spojuje vyhra
něně autobiografické zaměření, zřetel ke spole
čenské objednávce a neorganické míšení stylu 
reportážního, románového a memoárového.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Ada, Ida, Ida Ostravská, 
Marta Janáčková (Kytice 1938); J. J. I PŘÍSPĚVKY 
in: Dělnická tělovýchova (od 1926); Komunistka 
(1926); Kytice (1938-39); Pracující zemědělec; Rádce 
cvičitelstva FDTJ (od 1927); Románové noviny (1931 
R Hanko, zpívej!, pseud. Ida Ostravská); Rozsévačka 
(1928-38; 1930/31 R Dítě lásky, pseud. Ida Ostrav
ská, 1937/38 R Lásky Marty Tomanové, podp. Josefa 
Palečková); Rudé právo; Rudý dělník; Svoboda; Vče
la; - posmrtně: Nová svoboda (17. 5. 1980, ukázky 
z nevyd. rkp.). ■ KNIŽNĚ. Beletrie'. Evička v zemi 
divů (P pro ml., 1932, pseud. Ida Ostravská); Nikde 
nelze radostněji žít (RpRp 1937, s M. Švábovou).
- Překlady. I. Makarov: Zápisky vězeňského dozorce 
(1933); J. Borodin (spr. J. Boronin): Povídky zvířecí
ho doktora (1937, v kn. s tit. Naši kamarádi, s pův. 
prózou Z. Dlouhého, tj. Z. Adly). - Ostatní práce'. 
Rodinky. Rytmické cvičení (1926, s E. F. Burianem); 
Tělesná výchova dětí od šesti do devíti let (1927); Čím 
je nám Sovětský svaz (b. d., 1936, s M. Švábovou).
- Výbory: Za štěstí lidu (1953). ■ REDIGOVALA 
časopisy: Rozsévačka (1929—38), Kytice (1938-39, ne
uvedena z cenzurních důvodů); knižnici: Ženská kni
hovna (1929-31, nakl. K. Borecký). I

LITERATURA: M. Pilná: Reportáž o novinářce 
(1959); V. Ficek: Rozsévačka bojové síly J. J. (1972); 
B. Holečková-Dolejší: Komunistická novinářka 
J. J. (1978). I V. Vacek: In memoriam J. J., Věstník hl. 
m. Prahy 1945, č. 10; A. Hodinová: Památce J. J., RP 
31.7. 1945; J. Prokopová: Smuteční tryzna za J. J., Čs. 
žena 1945, č. 3; J. Haasová: Na památku J. J., RP 27. 
7. 1947; M. Koťátková in J. J.: Evička v zemi divů 
(1950); Rozsévačka 1 (14), 1952, č. 10 (více příspěv
ků); L. Landová-Štychová: O vzácném člověku J. J., 
Beseda venkovské rodiny 1952, č. 30; A. Hodinová, 

G. Spurný: O naší J. J., Hlas revoluce 1953, č. 7; 
J. Kresta in Vlastenci hrdinové (1954); J. Rybák in 
S orlími křídly (1954); M. Pilná: Chtěli polepšit J. J., 
Nová cesta 1954, č. 16-17; A. Tučková: J. J., rozsévač
ka pravdy, Dějiny a současnost 1961; J. Haasová-Ne- 
časová: J. J. - komunistická novinářka, Čs. novinář 
1961; J. Vencovský: J. J. - příklad novinářky, Čs. 
novinář 1962; B. Holečková: J. J., Novinář 1972; jp: 
Všude byl slyšet její hlas, RP 10. 4. 1976; M. Beránko
vá: K nedožitým osmdesátinám J. J., Novinář 1976; 
E. Vávrovský: Vzdálený pozdrav. Z neznámé lit. tvor
by J. J., Nová svoboda 17. 5. 1980; M. Pilná: Odkaz 
novinářky, Tvorba 1981, č. 15.

jho

Jan Jafet

* kolem 1550
† 1614 Horažďovice

Historik Jednoty bratrské.

Vzdělání získal na bratrské škole při mladobo
leslavském sboru, 1572 se stal jáhnem, 1576 byl 
ve Slavkově u Brna ordinován na kněze, působil 
v duchovní správě zprvu někde na Kutnohor
sku, 1598 byl zvolen v Ml. Boleslavi do úzké 
rady, 1599 se stal správcem bratrského sboru 
v Horažďovicích, zřízeném v tamním opuště
ném minoritském klášteře. Tam také zemřel 
a byl pohřben v bývalém klášterním kostele. 
Když byl klášter po Bílé hoře navrácen minori- 
tům, byly pozůstatky jeho a dalších bratrských 
duchovních exhumovány a na potupu spáleny.

Ze zájmu o dějiny Jednoty, povzbuzován poz
dějším bratrským biskupem J. Láneckým (La- 
neciem), sepsal několik historických spisů, které 
zůstaly v rukopise; první z nich, Hlas strážného, 
dokončil J. 1599. Jeho list Láneckému (1606), 
obsahující stručné vypsání původu Jednoty, 
způsobil, že ho bratrští starší vybídli k širšímu 
zpracování tohoto tématu, a to s posláním ob
rany proti útokům bratrských odpůrců, namí
řeným zejména k snižování instituce bratrského 
kněžství. Spis Historie o původu Jednoty bratr
ské a oddělení se jejím od církve zavedené a při
tom o vyzdvižení v ní a zřízení služebníků církve 
dokončil J. těsně před smrtí. Z materiálu, který 
do něho nepojal, sestavil už předtím obranný 
spisek Meč Goliášův k bránění lidu božího před 
nepřátely jejich, to jest vypsání ... pravé a stá
lé... linie a posloupnosti... biskupův a kněží 
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v Jednotě bratrské, dokládající zachovávání tzv. 
apoštolské posloupnosti při ordinování bratr
ských kněží. J. spis o původu Jednoty se stal 
později jedním z podkladů pro exilovou Histo
rii o těžkých protivenstvích.

EDICE: Meč Goliášův... (částečně) in J. Jireček: 
B. Jana J. Krátká zpráva o biskupích a starších Jed
noty bratrské, ČČM 1861; Historie o původu Jednoty 
bratrské (částečně) in J. Goll: Archív ochranovský, 
ČČM 1876. I

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček: Rukověť 1 (1875, sou
pis děl). ■ LITERATURA: J. Jireček: B. Jana J. Krát
ká zpráva..., ČČM 1861; J. Goll in Archív ochranov
ský, ČČM 1876.
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Jiljí Vratislav Jahn

* 22. 1. 1838 Pardubice
† 18. 5. 1902 Praha

Básník, dramatik a překladatel beletrie, redaktor 
a publicista, autor příležitostné vlastenecké lyriky 
a monografií o významných osobnostech. Psal a pře
kládal též odborné i popularizační práce a učebnice, 
hlavně chemické.

Pocházel ze staré české měšťanské rodiny; mezi 
předky byli známí barokní malíři, pradědem byl 
malíř Jan Quirin Jahn (1739-1802), otec byl 
úředníkem pernštejnského velkostatku v Par
dubicích. V rodišti chodil J. do hlavní školy, 
v Praze vystudoval něm. vyšší reálku a 1853-58 
na něm. stavovské technice chemii a přírodní 
vědy (zde se přátelsky stýkal se spolužákem 
A. Heydukem). 1852 začal psát verše a od 1858 
je publikoval v Lumíru. Po ukončení techniky 
pracoval krátce v továrně na stroje v Karlině 
a na Zemském stavebním ředitelství na Malé 
Straně. Načas zanechal občanského povolání 
a 1860-63 se věnoval literatuře. Zároveň byl 
(od 1859) spolupracovníkem Riegrova naučné
ho slovníku (přírodní vědy), od 1861 členem 
redakce Nár. listů (zahraniční politika), 
1861-62 redigoval po Nerudovi Obrazy života. 
Živě se účastnil organizace kulturního dění na 
začátku 60. let: působil ve výboru Nár. besedy 
(1860), měl podíl na přípravě stanov Umělecké 
besedy, na založení Sokola i Hlaholu a 1862 byl 
předsedou Akademického čtenářského spolku. 
1863 odešel z Prahy jako profesor chemie na 

reálku do Pardubic, kde se hned 1864 stal ředi
telem; t.r. se oženil (syn Jaroslav Jiljí J., profesor 
brněnské techniky). 1869 ztratil při chemickém 
pokusu levé oko. Na odpočinek odešel 1894 
s titulem školního rady; 1895 se stal ředitelem 
dívčí střední školy Minerva v Praze. Zejména za 
působení v Pardubicích se J. hodně věnoval 
veřejné a politické činnosti: 1865 byl členem 
okresního zastupitelstva, 1869-88 členem ok
resní školní rady, 1865-83 starostou pěveckého 
spolku Perštýn (1884 jmenován jeho čestným 
členem), 1873-85 řídil pokračovací průmyslo
vou školu, od 1874 pracoval v Hospodářském 
spolku okresu pardubického, přeloučského 
a holického. 1875-76 byl poslancem zemského 
sněmu za staročeskou stranu, znovu byl za ni 
zvolen 1885 do říšské rady. Byl funkcionářem 
Svatoboru, spolku Minerva, Ústřední matice 
školské, Spolku chemiků českých atd. Vedle 
vlastní literární činnosti byl J. plodným auto
rem, upravovatelem a překladatelem naučných 
a popularizujících knih, statí a učebnic z oboru 
chemie, přírodovědy a technologie; od 1868 vy
dával rozsáhlé sešitové dílo o technologii Kro
nika práce, osvěty, průmyslu a nálezův, kam 
sám napsal 1. díl (Úvod do dějin nálezův) 
a s bratrem Zdeňkem V. J. díl 4. (Chemické 
vzdělávání surovin). Byl spoluredaktorem Časo
pisu pro průmysl chemický a Chemické knihov
ny technologické, 1894 byl jmenován čestným 
členem Společnosti pro průmysl chemický, 
1895 byl při Národopisné výstavě českoslovan- 
ské členem průmyslového odboru a generálním 
zpravodajem poroty.

Na přelomu 50. a 60. let vystupoval J. v čes
kém literárním životě zejména jako autor oblí
bených příležitostných veršů pro národní bese
dy, plesy, tábory a slavnosti; svými básněmi 
navazoval na tradici obrozenských deklamová- 
nek. Napsal několik set veršovaných proslovů 
určených pro shromáždění na Žofíně, v Proza
tímním divadle, na Řípu, Kunětické hoře aj. 
nebo pro účastníky pohřbů významných osob
ností, z nichž mnohé vycházely tiskem ve Vilím
kových Besednících; jejich častým interpretem 
byl J. tehdejší přítel J. Barák. Podobné oslavné 
zaměření měly i básně na „výtečníky českoslo- 
vanského národa“ (V. Hanka, J. Hollý, V. K. 
Klicpera, K. H. Mácha, J. Slavík, B. Smetana 
aj.), které většinou rovněž vznikaly pro příleži
tostný přednes a nadneseně představovaly své 
hrdiny jako ideální vzory vlasteneckých i mo
rálních ctností. Představu básníka a umělce ja
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